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Monitorar e fiscalizar constantemente os serviços públicos. Tornar o Estado brasileiro 

mais eficiente na execução de suas funções. Essas duas atividades são essenciais à de-

mocracia brasileira em seus três níveis de governança: federal, estadual e municipal. São 

também desafios. E constituem precisamente objeto de preocupação da organização 

carioca Meu Rio: a (i) falta de qualidade dos serviços públicos prestados pelo Estado no 

ambiente urbano e a (ii) constatação de um jogo de “empurra-empurra” entre agentes 

estatais quando cobrados. Quais são os projetos que têm sido desenvolvidos em matéria 

de (i) saneamento básico, (ii) mobilidade urbana, (iii) habitação e (iv) poluição do ar pela 

União, estados e municípios? Há sobreposição de competências administrativas e legis-

lativas entre os entes federativos referentes a essas questões? Essas são perguntas para 

as quais diagnósticos poderão ser encontrados no Volume 8 dos Cadernos FGV Direito 

Rio — Série Clínicas.

MENDES, André Pacheco Teixeira (Org.). Cadernos FGV 

Direito Rio — Série Clínicas. Tema: Política pública muni-

cipal e federalismo permissivo: sobreposições de compe-

tências administrativas e legislativas e o arrefecimento do 

controle social. V. 8. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.1. ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES

http://lattes.cnpq.br/6818014176616814
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A população em situação de rua tem aumentado em toda a Europa. O Brasil tem 

hoje mais de 100 mil pessoas em situação de rua. É o que diz a estimativa de pesquisa 

publicada pelo IPEA em 2016 com dados de 2015. De acordo com a Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), o número de indivíduos nas ruas 

triplicou nos últimos 4 anos na cidade do Rio de Janeiro, indo de mais de 5 mil em 2013 

para cerca de 15 mil em 2017. É um cenário delicado que exige estudo e produção de 

dados para descortinar as causas que têm determinado o aumento do número de pes-

soas nas ruas. A deficiência do Estado na promoção de políticas públicas de moradia, 

as dificuldades financeiras e de inserção no mercado de trabalho, problemas de saúde 

física e mental, bem como violência e desagregação no âmbito familiar certamente têm 

contribuído para esse contexto de exclusão. Essas questões políticas, econômicas, de 

saúde e sociais encerram enormes desafios para as instituições. Esse grande contingente 

de seres humanos nas ruas cria situações de violações de direitos humanos para as quais 

a sociedade não pode seguir indiferente. E, como parte fundamental da engenharia so-

cial, as instituições competentes devem encarar esses desafios, analisando, planejando e 

executando políticas públicas adequadas para a população em situação de rua.

MENDES, André Pacheco Teixeira (Org.). MOREIRA, Ra-

faela Selem. Cadernos FGV Direito Rio — Série Clínicas / 

Tema: População em situação de rua: direitos humanos, 

políticas públicas e programas de housing first. V. 9. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.1. ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES
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O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) é um seguro obrigatório de trânsito, cuja estrutura e funcionamento são pouco 

conhecidos. A proposta deste livro é elaborar um material básico, acessível e que forne-

ça uma visão geral sobre o DPVAT de maneira simples e objetiva, abordando questões 

centrais que propiciem melhor compreensão desse seguro enquanto instrumento regu-

latório capaz de reduzir riscos do trânsito. Além disso, o livro também aborda diferentes 

perspectivas jurídicas e econômicas relacionadas ao seguro obrigatório de trânsito.

PORTO, Antônio José Maristrello; OLIVEIRA, Érica Diniz; 

DUTRA, Joisa Campanher. Regulação do seguro DPVAT: 

marco regulatório e econômico. Belo Horizonte: Letra-

mento, 2017.

1.2. ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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O terceiro volume da coleção Superendividamento no Brasil mostra os resultados 

da segunda rodada de pesquisa nacional e avalia o endividamento dos consumidores 

no contexto da crise econômica de 2016. Os artigos trazem estudos empíricos da ques-

tão do superendividamento das famílias combinados com análises relativas ao cenário 

econômico e fiscal do país. As pesquisas presentes no livro demonstram que a noção 

de superendividamento é múltipla e o tema pode ser abordado a partir de diferentes 

perspectivas. A obra traz um estudo sobre o perfil do superendividado brasileiro face ao 

agravamento da crise econômica em uma análise comparativa entre 2014 e 2016. Este 

volume ainda conta com pesquisas sobre o endividamento e a lucratividade de institui-

ções financeiras, inclusão financeira e nova classe média, educação financeira como for-

ma de enfrentar o superendividamento das pessoas e a falta de transparência da carga 

tributária sobre o consumo na percepção dos indivíduos. As contribuições apresentadas 

neste livro mostram a necessidade, cada vez mais presente, tanto de políticas públicas 

com a finalidade de prevenir o problema de superendividamento dos indivíduos no Brasil 

quanto de alternativas jurídicas para a resolução do problema, importantes para as famí-

lias e indivíduos endividados, e também para a sociedade como um todo.

PORTO, Antônio José Maristrello; LUKIC, Melina de Souza 

Rocha; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; ALCÂNTARA, 

Paulo Augusto Franco; NOGUEIRA, Rafaela (Orgs.). Su-

perendividamento no Brasil. V. III. Curitiba: Juruá, 2017.

1.2. ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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O terceiro volume da coleção Superendividamento no Brasil mostra os resultados 

da segunda rodada de pesquisa nacional e avalia o endividamento dos consumidores 

no contexto da crise econômica de 2016. Os artigos trazem estudos empíricos da ques-

tão do superendividamento das famílias combinados com análises relativas ao cenário 

econômico e fiscal do país. As pesquisas presentes no livro demonstram que a noção 

de superendividamento é múltipla e o tema pode ser abordado a partir de diferentes 

perspectivas. A obra traz um estudo sobre o perfil do superendividado brasileiro face ao 

agravamento da crise econômica em uma análise comparativa entre 2014 e 2016. Este 

volume ainda conta com pesquisas sobre o endividamento e a lucratividade de institui-

ções financeiras, inclusão financeira e nova classe média, educação financeira como for-

ma de enfrentar o superendividamento das pessoas e a falta de transparência da carga 

tributária sobre o consumo na percepção dos indivíduos.

As contribuições apresentadas neste livro mostram a necessidade, cada vez mais 

presente, tanto de políticas públicas com a finalidade de prevenir o problema de supe-

rendividamento dos indivíduos no Brasil quanto de alternativas jurídicas para a resolução 

do problema, importantes para as famílias e indivíduos endividados, e também para a 

sociedade como um todo.

PORTO, Antônio José Maristrello; NOGUEIRA, Rafaela. As 

múltiplas noções de superendividamento. Contribuições 

empíricas ao caso brasileiro. In: PORTO, Antônio José Ma-

ristrello; LUKIC, Melina de Souza Rocha; SAMPAIO, Patrí-

cia Regina Pinheiro; ALCANTARA, Paulo Augusto Fran-

co; NOGUEIRA, Rafaela (Orgs.). Superendividamento no 

Brasil. V. III. Curitiba: Juruá, 2017.

1.2. ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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O enfrentamento permanente da corrupção no Brasil depende do encontro de in-

teresses e competências institucionais. As condições para que os inúmeros órgãos que 

formam o sistema de integridade nacional conjuguem esforços não são simples de se 

atingir. Este é o propósito do estudo desenvolvido pela FGV Direito Rio e patrocinado 

pelo Prosperity Fund, do Reino Unido: apresentar o diagnóstico institucional de parte 

da estrutura brasileira de combate à corrupção e com isso contribuir com os funda-

mentos do esperado Plano Nacional Anticorrupção. Esse esforço interdisciplinar de 

pesquisa combinou: 1) a análise da experiência de combate à corrupção no Reino Unido 

ao longo dos últimos dez anos; 2) a avaliação da evolução legislativa e institucional do 

Brasil na luta contra a corrupção; 3) o estudo sobre os instrumentos judiciais e respec-

tivas respostas do STF e STJ sobre a investigação e punição de crimes contra a Admi-

nistração Pública e de improbidade administrativa; 4) a avaliação sobre transparência 

em processos licitatórios em prefeituras e tribunais de contas; e, por fim, 5) a análise 

sobre as atuais proposituras do Congresso Nacional em resposta à expectativa popular 

de combate à corrupção.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; MOHALLEM, Mi-

chael (Orgs.). Diagnóstico institucional: primeiros passos 

para a construção de um plano nacional anticorrupção. 

Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.3. CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO

http://lattes.cnpq.br/9694200934261935
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O enfrentamento permanente da corrupção no Brasil depende do encontro de in-

teresses e competências institucionais. As condições para que os inúmeros órgãos que 

formam o sistema de integridade nacional conjuguem esforços não são simples de se 

atingir. Este é o propósito do estudo desenvolvido pela FGV Direito Rio e patrocinado 

pelo Prosperity Fund, do Reino Unido: apresentar o diagnóstico institucional de parte 

da estrutura brasileira de combate à corrupção e com isso contribuir com os funda-

mentos do esperado Plano Nacional Anticorrupção. Esse esforço interdisciplinar de 

pesquisa combinou: 1) a análise da experiência de combate à corrupção no Reino Unido 

ao longo dos últimos dez anos; 2) a avaliação da evolução legislativa e institucional do 

Brasil na luta contra a corrupção; 3) o estudo sobre os instrumentos judiciais e respec-

tivas respostas do STF e STJ sobre a investigação e punição de crimes contra a Admi-

nistração Pública e de improbidade administrativa; 4) a avaliação sobre transparência 

em processos licitatórios em prefeituras e tribunais de contas; e, por fim, 5) a análise 

sobre as atuais proposituras do Congresso Nacional em resposta à expectativa popular 

de combate à corrupção.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; FRANCE, Guilher-

me de Jesus. Evolução do combate à corrupção no Reino 

Unido. In: RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; MOHAL-

LEM, Michael (Orgs.). Diagnóstico institucional: primeiros 

passos para a construção de um plano nacional anticor-

rupção. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.3. CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO

http://lattes.cnpq.br/9694200934261935
http://lattes.cnpq.br/9694200934261935
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; FREI-

RE, Felipe Recondo (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo 

em 2016. Rio de Janeiro: Letramento, 2017.

1.4. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment 

de Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, 

o processo e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas 

perguntas sobre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os 

lados repetiam o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa 

expressão, porém, longe de ser um denominador comum, assumiu significados e impli-

cações muito distintas e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os 

impasses que surgiam. Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Cons-

tituição municia os dois lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: 

juízes ou políticos? Em quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que 

esses conflitos revelaram sobre as relações — de independência, tensão e conflito — en-

tre os poderes da República? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor 

encontrará estes e outros pontos críticos do processo decisório e do contexto político 

e institucional que surgiram no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam mol-

dando a crise política atual.

FALCÃO, Joaquim; PEREIRA, Thomaz; ARGUELHES, Die-

go Werneck (Orgs.). Impeachment de Dilma Rousseff: 

entre o Congresso e o Supremo. Rio de Janeiro: Letra-

mento, 2017.

1.4. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Este volume é parte integrante do projeto ‘História Oral do Supremo’, uma contri-

buição da FGV para a história contemporânea do Brasil. Nas páginas a seguir, o leitor 

encontrará a narrativa do ministro Dias Toffoli sobre sua própria trajetória, marcada no-

tadamente pela atividade de magistrado na nossa mais alta corte.

FONTAINHA, Fernando; CANTISANO, Pedro Jimenez; 

SANTOS, Carlos Victor Nascimento dos; ARGUELHES, 

Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz. História Oral do Su-

premo [1988-2013] — Volume 21: Dias Toffoli. Rio de Ja-

neiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.4. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck. Onze 

Supremos: Todos contra o Plenário. In: FALCÃO, Joa-

quim; ARGUELHES, Diego Werneck; FREIRE, Felipe Re-

condo (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo em 2016. Rio 

de Janeiro: Letramento, 2017.

1.4. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment de 

Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, o proces-

so e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas perguntas so-

bre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os lados repetiam 

o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa expressão, porém, 

longe de ser um denominador comum, assumiu significados e implicações muito distintas 

e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os impasses que surgiam. 

Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Constituição municia os dois 

lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: juízes ou políticos? Em 

quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que esses conflitos revelaram 

sobre as relações — de independência, tensão e conflito — entre os poderes da Repúbli-

ca? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor encontrará estes e outros 

pontos críticos do processo decisório e do contexto político e institucional que surgiram 

no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam moldando a crise política atual.

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREI-

RA, Thomaz. Um ano de impeachment: mais perguntas 

que respostas. In: FALCÃO, Joaquim; PEREIRA, Thomaz; 

ARGUELHES, Diego Werneck (Orgs.). Impeachment de 

Dilma Rousseff: entre o Congresso e o Supremo. Rio de 

Janeiro: Letramento, 2017.

1.4. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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Em ‘A razão e o voto’, publicado neste livro, Luís Roberto Barroso nos convida a uma 

estimulante discussão sobre o papel constitucional do STF. Essa provocação é respondi-

da por dezoito artigos produzidos especificamente para debater com os argumentos do 

texto. Ao final, Luís Roberto Barroso oferece respostas aos seus críticos, em um verda-

deiro exercício de diálogo constitucional.

ARGUELHES, Diego Werneck. O Supremo que não erra. 

In: VIEIRA, Oscar Vilhena; GLEZER, Rubens (Orgs.). A ra-

zão e o voto: diálogos constitucionais com Luís Roberto 

Barroso. Rio de Janeiro: FGV, 2017.
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A Série GVlaw tem como referência os temas dos cursos oferecidos pelo Programa 

de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV Direito SP (GVlaw). Seu objetivo é refletir a di-

nâmica de seus cursos em artigos que contemplem tanto o rigor acadêmico quanto a 

prática jurídica, voltados para os profissionais de Direito que têm sua atuação pautada 

pela complexidade de questões contemporâneas. O material bibliográfico é selecionado 

por uma Comissão Editorial, e uma equipe de revisores, mestrandos e doutorandos é res-

ponsável por supervisionar a produção dos textos. Os autores são professores do GVlaw, 

todos eles mestres, doutores, pós-doutores, livre-docentes e profissionais que se desta-

cam no mercado e no meio jurídico por sua competência prática e acadêmica. Direito da 

Infraestrutura I é parte da Série GVlaw, voltada a estudantes, advogados e profissionais 

que atuam na área. A obra conduz o leitor através de relevantes temas desde a dinâmica 

e preparação do edital de infraestrutura; contratações públicas para projetos de infra-

estrutura; contratação integrada na perspectiva do TCU; parceria pública e privada no 

setor da infraestrutura e estruturação de projetos de concessão; financiamento público 

e privado da infraestrutura. Espera-se, assim, que a leitura contribua para a reflexão e 

aplicação dos juristas no cenário brasileiro.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Estratégias preventivas e 

corretivas do impacto anticompetitivo da regulação es-

tatal. In: PEREIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, 

Luís Felipe Valerim (Orgs.). Direito da infraestrutura. São 

Paulo: Saraiva, 2017.
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Esta homenagem a Hely Lopes Meirelles na data de seu centenário reflete a impor-

tância e a magnífica contribuição do homenageado ao Direito Administrativo brasileiro. 

A obra contém os trabalhos de mais de oitenta autores, especialistas nas diversas áreas 

do Direito, que, como assinalam os organizadores, “comungam na admiração que lhes 

inspira a obra e na estima que têm pelo Jurista que tanto influenciou nosso direito públi-

co, nos últimos 50 anos”. E é, também, um inestimável aporte ao estudo do Direito Ad-

ministrativo brasileiro atual, revisto pela ótica de ilustres juristas, ministros dos Tribunais 

Superiores, magistrados, membros do Ministério Público, professores, consultores e ad-

vogados que se uniram nesta homenagem à figura inesquecível de Hely Lopes Meirelles.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Passado, presente e futuro: 

ensaio sobre a história do controle judicial da administra-

ção no Brasil. In: WALD, Arnoldo; JUSTEN FILHO, Marçal; 

PEREIRA, César Augusto Guimarães (Orgs.). O direito 

administrativo na atualidade: estudos em homenagem 

ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017). São 

Paulo: Malheiros, 2017.
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Contemporânea, inovadora e dinâmica, a Coleção Teses Jurídicas dos Tribunais Su-

periores, com mais de 1.200 teses comentadas, foi dividida em dez áreas do Direito, se-

parados em tomos. O volume de teses de cada área contempla as seguintes disciplinas: 

Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Ambiental, Direi-

to do Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Comercial, Direito Penal 

e Direito Processual Penal. Análise doutrinária convergente ou divergente das principais 

teses dos tribunais superiores, organizada em uma coleção voltada ao estudo dos prece-

dentes. Abre debate sobre a Jurisprudência sistematizada nos Tribunais Superiores com 

vista à sua evolução jurídica. As teses jurídicas são conjuntos temáticos, separados por 

matéria, que consolidam a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. 

Embora os enunciados não sejam caracterizados como integrantes de súmulas vincu-

lantes ou mesmo das tradicionais súmulas persuasivas, representam a posição atual do 

tribunal sobre o tema tratado.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Responsabilidade do conces-

sionário de transporte ferroviário no caso de acidentes 

em vias férreas. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; NO-

HARA, Irene Patrícia (Orgs.). Teses jurídicas dos tribunais 

superiores. V. III. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.
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Este artigo propõe uma forma de verificar a existência de tendências de convergên-

cia no mercado de ideias jurídicas. Por meio de uma análise do histórico do controle 

judicial no Brasil, ele busca esboçar algumas intuições relativas às influências cambiantes 

que podem ser identificadas nesse mercado. Sendo uma jurisdição periférica e um tra-

dicional importador de ideias e teorias jurídicas, o Brasil é relativamente aberto a influ-

ências estrangeiras e tendências internacionais. Neste sentido, o país pode ser um bom 

indicador de que alguma dominação esteja ocasionalmente sendo exercida. Assim, pres-

tar atenção à evolução do controle judicial no Brasil pode ser uma forma de identificar 

inclinações globais.

JORDÃO, Eduardo Ferreira. Globalization and conver-

gence in judicial review: what can we learn from the case 

of Brazil? Mélanges en l’honneur de Gérard Marcou. Pa-

ris: IRJS Éditions, 2017.
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A presente obra reúne os trabalhos apresentados pelos discentes participantes do 

II Seminário de Integração entre os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da FGV 

Direito Rio e da Faculdade de Direito da UERJ. Seguindo o bem-sucedido formato do 

encontro de 2016, professores do Programa de Pós-Graduação em Direito da Escola de 

Direito do Rio de Janeiro da FGV e do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, 

e vários alunos dos dois programas, reuniram-se para trocar impressões sobre pesquisas 

em andamento. O fio condutor desta segunda edição do evento foi o mote das trans-

formações no Direito Administrativo, com ênfase nas novas tecnologias e alternativas 

regulatórias. Assim como na primeira edição, a obra segue orientada no espírito crítico 

e, ao mesmo tempo, construtivo que deve nortear o desenvolvimento de trabalhos aca-

dêmicos; nas relações de respeito, admiração e amizade que aproximam os docentes 

e discentes das duas instituições; e no enfrentamento de tema atual e relevante para a 

pesquisa em Direito Público no país.

LEAL, Fernando; MENDONÇA, José Vicente Santos de 

(Orgs.). Transformações do direito administrativo: no-

vas tecnologias e alternativas regulatórias. Rio de Janeiro: 

FGV Direito Rio, 2017.
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Em ‘A razão e o voto’, publicado neste livro, Luís Roberto Barroso nos convida a uma 

estimulante discussão sobre o papel constitucional do STF. Essa provocação é respondi-

da por dezoito artigos produzidos especificamente para debater com os argumentos do 

texto. Ao final, Luís Roberto Barroso oferece respostas aos seus críticos, em um verda-

deiro exercício de diálogo constitucional.

LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Até que ponto é possível 

legitimar a jurisdição constitucional pela racionalidade? 

Uma reconstrução crítica de “A Razão sem Voto”. In: VIEI-

RA, Oscar Vilhena; GLEZER, Rubens (Orgs.). A razão e o 

voto: diálogos constitucionais com Luís Roberto Barroso. 

Rio de Janeiro: FGV, 2017.
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment de 

Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, o proces-

so e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas perguntas so-

bre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os lados repetiam 

o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa expressão, porém, 

longe de ser um denominador comum, assumiu significados e implicações muito distintas 

e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os impasses que surgiam. 

Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Constituição municia os dois 

lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: juízes ou políticos? Em 

quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que esses conflitos revelaram 

sobre as relações — de independência, tensão e conflito — entre os poderes da Repúbli-

ca? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor encontrará estes e outros 

pontos críticos do processo decisório e do contexto político e institucional que surgiram 

no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam moldando a crise política atual.

LEAL, Fernando; HARTMANN, Ivar A. As cautelas do rela-

tor do impeachment. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, 

Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz (Orgs.). Impeachment 

de Dilma Rousseff: entre o Congresso e o Supremo. Belo 

Horizonte: Letramento, 2017.
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment de 

Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, o proces-

so e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas perguntas so-

bre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os lados repetiam 

o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa expressão, porém, 

longe de ser um denominador comum, assumiu significados e implicações muito distintas 

e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os impasses que surgiam. 

Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Constituição municia os dois 

lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: juízes ou políticos? Em 

quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que esses conflitos revelaram 

sobre as relações — de independência, tensão e conflito — entre os poderes da Repúbli-

ca? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor encontrará estes e outros 

pontos críticos do processo decisório e do contexto político e institucional que surgiram 

no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam moldando a crise política atual.

LEAL, Fernando. Todos os caminhos levam ao Supremo. 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; PE-

REIRA, Thomaz (Orgs.). Impeachment de Dilma Rousse-

ff: entre o Congresso e o Supremo. Belo Horizonte: Letra-

mento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando. A retórica do Supremo: precaução ou 

proibição? In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego 

Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o 

Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando. Supremo chegará ao livro eletrônico 

com uma geração de atraso. In: FALCÃO, Joaquim; AR-

GUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). 

Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Le-

tramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando. A dança da pauta no Supremo. FAL-

CÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, 

Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo 

Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a 

encruzilhada do Supremo. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUE-

LHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze 

Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letra-

mento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando. A “Vaquejada” poderia ter sido um caso 

fácil. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; 

RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo 

em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando. Os embargos do impeachment e os cri-

térios de interpretação. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUE-

LHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze 

Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letra-

mento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

LEAL, Fernando; HARTMANN, Ivar A. As cautelas do rela-

tor do impeachment. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, 

Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supre-

mos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 

2017.
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A importância do combate à corrupção, em especial no mais alto escalão do Exe-

cutivo e do Legislativo, e a percepção popular de corrupção generalizada, associada à 

sensação de impunidade com relação aos crimes de colarinho branco no Brasil, e, em 

particular, com relação aos crimes contra a Administração Pública, têm motivado discus-

sões na sociedade civil, na academia, na mídia, nas redes sociais e na política, em âmbito 

nacional, acerca da conveniência e eficiência do foro privilegiado. Estudos empíricos 

sobre a atuação dos tribunais brasileiros no julgamento de casos do foro privilegiado 

são escassos. A falta de estudos empíricos — sobretudo de natureza quantitativa — com 

base na realidade brasileira faz com que os debates assumam um caráter de importação 

de modelos ou altamente ideologizado. A questão, portanto, é: na prática, como se dá 

o processamento e julgamento de pessoas com foro privilegiado? Neste breve estu-

do, nosso objetivo é contribuir com dados empíricos quantitativos para responder essa 

pergunta com relação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Não temos por objetivo 

levantar dados sobre a tramitação de crimes similares em outros tribunais ou na 1ª instân-

cia, assim como também não realizamos quaisquer comparações entre essas instâncias e 

o Supremo ou com experiências internacionais e a brasileira.

FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A.; ALMEIDA, Gui-

lherme da Franca Couto Fernandes de; CHAVES, Luciano. 

V Relatório Supremo em Números: o foro privilegiado e o 

Supremo. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.
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Afigura-se fundamental conhecer melhor o funcionamento de Supremas Cortes e 

Cortes Constitucionais estrangeiras, afinal elas com frequência se depararam com difi-

culdades e problemas semelhantes aos nossos. É exatamente este o principal propósito 

do livro: proporcionar uma fonte sistematizada, didática e ampla de informações sobre 

um conjunto relevante e representativo de Cortes Constitucionais e Supremas Cortes 

contemporâneas. Com esta finalidade, os artigos foram estruturados de modo seme-

lhante, abordando os seguintes tópicos: a estrutura e a composição dos Tribunais, o 

procedimento de nomeação dos seus membros, as suas competências, os seus modelos 

decisórios, a eficácia das suas decisões e as características essenciais da sua jurisprudên-

cia. O livro é composto por 31 artigos, cada um relativo a uma Corte Constitucional ou 

Suprema Corte, e foi dividido em cinco partes, a saber: América do Sul e Central, América 

do Norte, Ásia e Oceania, Europa e África. Este trabalho é proveniente de temas discu-

tidos e produzidos pelo Grupo de Pesquisa Institucional (GPI) Cortes Constitucionais e 

Supremas Cortes, composto por brilhantes estudiosos e idealistas, cuja interlocução tem 

sido muito proveitosa e enriquecedora.

HARTMANN, Ivar A. Corte Constitucional da África do Sul. 

In: BRANDÃO, Rodrigo (Org.). Cortes Constitucionais e 

Supremas Cortes. Salvador: Juspodivm, 2017.

1.7. IVAR ALBERTO HARTMANN



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2017

FGV DIREITO RIO 41

Em ‘A razão e o voto’, publicado neste livro, Luís Roberto Barroso nos convida a uma 

estimulante discussão sobre o papel constitucional do STF. Essa provocação é respondi-

da por dezoito artigos produzidos especificamente para debater com os argumentos do 

texto. Ao final, Luís Roberto Barroso oferece respostas aos seus críticos, em um verda-

deiro exercício de diálogo constitucional.

HARTMANN, Ivar A.; CHADA, Daniel de Magalhães. A ra-

zão sem condições de qualidade. In: VIEIRA, Oscar Vilhe-

na; GLEZER, Rubens (Orgs.). A razão e o voto. Diálogos 

constitucionais com Luís Roberto Barroso. São Paulo: 

FGV Direito SP, 2017.
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Por que o sistema tributário brasileiro é regressivo? Qual o grau de concentração de 

renda no topo no Brasil? Os tributos podem contribuir para a redistribuição de renda e 

redução das desigualdades sociais? Qual o potencial redistributivo do imposto de ren-

da? Quais os impactos da tributação diferenciada do capital e do trabalho? Os dividen-

dos devem ser tributados no Brasil? Este livro reúne artigos de especialistas nacionais 

e internacionais que procuram responder todas essas questões envolvendo o potencial 

redistributivo da tributação no Brasil e no mundo.

AFONSO, José Roberto; LUKIC, Melina de Souza Rocha; 

ORAIR, Rodrigo Octávio; SILVEIRA, Fernando Gaiger 

(Orgs.). Tributação e desigualdade. Belo Horizonte: Le-

tramento, 2017.
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O terceiro volume da coleção Superendividamento no Brasil mostra os resultados 

da segunda rodada de pesquisa nacional e avalia o endividamento dos consumidores 

no contexto da crise econômica de 2016. Os artigos trazem estudos empíricos da ques-

tão do superendividamento das famílias combinados com análises relativas ao cenário 

econômico e fiscal do país. As pesquisas presentes no livro demonstram que a noção 

de superendividamento é múltipla e o tema pode ser abordado a partir de diferentes 

perspectivas. A obra traz um estudo sobre o perfil do superendividado brasileiro face ao 

agravamento da crise econômica em uma análise comparativa entre 2014 e 2016. Este 

volume ainda conta com pesquisas sobre o endividamento e a lucratividade de institui-

ções financeiras, inclusão financeira e nova classe média, educação financeira como for-

ma de enfrentar o superendividamento das pessoas e a falta de transparência da carga 

tributária sobre o consumo na percepção dos indivíduos. As contribuições presentes 

neste livro mostram a necessidade cada vez mais presente tanto de políticas públicas 

com a finalidade de prevenir o problema de superendividamento dos indivíduos no Brasil 

quanto de alternativas jurídicas para a resolução do problema, importantes para as famí-

lias e indivíduos endividados, e também para a sociedade como um todo.

PORTO, Antônio José Maristrello; LUKIC, Melina de Souza 

Rocha; SAMPAIO, Patrícia; ALCANTARA, Paulo Augus-

to Franco; NOGUEIRA, Rafaela. Superendividamento no 

Brasil. V. III. Curitiba: Juruá, 2017.
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O presente estudo pretende contextualizar a atual situação da economia brasileira 

e propor caminhos que dinamizem as exportações, possibilitando que elas desempe-

nhem importante papel como alavanca para uma retomada mais sustentada do cres-

cimento econômico.

AFONSO, José Roberto; CAVALCANTI, Carlos; SILVEI-

RA, Fabio; BIASOTO JR., Geraldo; CAPAROZ, Marcel; 

CUNHA, Marcelo Pereira da; LUKIC, Melina de Souza Ro-

cha (Orgs.). Exportação: a retomada do crescimento no 

Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2017.
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Por que o sistema tributário brasileiro é regressivo? Qual o grau de concentração de 

renda no topo no Brasil? Os tributos podem contribuir para a redistribuição de renda e 

redução das desigualdades sociais? Qual o potencial redistributivo do imposto de ren-

da? Quais os impactos da tributação diferenciada do capital e do trabalho? Os dividen-

dos devem ser tributados no Brasil? Este livro reúne artigos de especialistas nacionais 

e internacionais que procuram responder todas essas questões envolvendo o potencial 

redistributivo da tributação no Brasil e no mundo.

LUKIC, Melina de Souza Rocha. Tributação e equidade 

social: fundamentos constitucionais e precedentes do Su-

premo Tribunal Federal (STF). In: AFONSO, José Roberto; 

LUKIC, Melina de Souza Rocha, ORAIR, Rodrigo Octávio; 

SILVEIRA, Fernando Gaiger (Orgs.). Tributação e desi-

gualdade. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment de 

Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, o proces-

so e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas perguntas so-

bre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os lados repetiam 

o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa expressão, porém, 

longe de ser um denominador comum, assumiu significados e implicações muito distintas 

e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os impasses que surgiam. 

Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Constituição municia os dois 

lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: juízes ou políticos? Em 

quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que esses conflitos revelaram 

sobre as relações — de independência, tensão e conflito — entre os poderes da Repúbli-

ca? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor encontrará estes e outros 

pontos críticos do processo decisório e do contexto político e institucional que surgiram 

no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam moldando a crise política atual.

LUKIC, Melina de Souza Rocha; AFONSO, José Roberto. 

Mitos e verdades sobre as pedaladas fiscais. In: FALCÃO, 

Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz 

(Orgs.). Impeachment de Dilma Rousseff: entre o Con-

gresso e o Supremo. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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O terceiro volume da coleção Superendividamento no Brasil mostra os resultados 

da segunda rodada de pesquisa nacional e avalia o endividamento dos consumidores 

no contexto da crise econômica de 2016. Os artigos trazem estudos empíricos da ques-

tão do superendividamento das famílias combinados com análises relativas ao cenário 

econômico e fiscal do país. As pesquisas presentes no livro demonstram que a noção 

de superendividamento é múltipla e o tema pode ser abordado a partir de diferentes 

perspectivas. A obra traz um estudo sobre o perfil do superendividado brasileiro face ao 

agravamento da crise econômica em uma análise comparativa entre 2014 e 2016. Este 

volume ainda conta com pesquisas sobre o endividamento e a lucratividade de institui-

ções financeiras, inclusão financeira e nova classe média, educação financeira como for-

ma de enfrentar o superendividamento das pessoas e a falta de transparência da carga 

tributária sobre o consumo na percepção dos indivíduos. As contribuições presentes 

neste livro mostram a necessidade cada vez mais presente tanto de políticas públicas 

com a finalidade de prevenir o problema de superendividamento dos indivíduos no Brasil 

quanto de alternativas jurídicas para a resolução do problema, importantes para as famí-

lias e indivíduos endividados, e também para a sociedade como um todo.

LUKIC, Melina de Souza da Rocha; GIL, Thiago Barbosa. 

Falta de transparência da carga tributária sobre o consu-

mo: a percepção dos consumidores. In: PORTO, Antônio 

José Maristrello; LUKIC, Melina de Souza Rocha; SAM-

PAIO, Patrícia Regina Pinheiro; ALCÂNTARA, Paulo Au-

gusto Franco de; NOGUEIRA, Rafaela (Orgs.). Superendi-

vidamento no Brasil. V. III. Curitiba: Juruá, 2017.
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Mudanças no regime do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Merca-

dorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-

nicação (ICMS) vêm sendo propostas desde que o atual sistema foi implementado, na 

década de 1960, mas, apesar disso, pouco se avançou no sentido de resolver os principais 

problemas enfrentados tanto pelos estados quanto pelos contribuintes. Prova desse fato 

é que as propostas de reforma tributária que foram debatidas no Congresso Nacional 

nas últimas décadas tiveram, quase todas, como ponto central a mudança das regras do 

ICMS. Ao mesmo tempo, o sistema original foi pouco a pouco sofrendo mudanças pontu-

ais, que, no todo, contribuíram para distorcer e piorar a qualidade da tributação sobre o 

consumo no Brasil. O objetivo desta pesquisa será analisar, portanto, quais os problemas 

principais do regime do ICMS e as possíveis soluções apresentadas no debate para sua 

melhoria. Para isso, veremos, no primeiro momento, a evolução do regime jurídico do 

ICMS, desde sua criação até as últimas modificações mais relevantes, com a finalidade de 

apresentar como os problemas foram surgindo, permanecendo e sendo tratados desde 

a criação desse imposto.

LUKIC, Melina de Souza Rocha. ICMS: entraves jurídicos 

e econômicos e propostas de melhoria. In: SACHSIDA, 

Adolfo (Org.). Tributação no Brasil: estudos, ideias e pro-

postas. Brasília: IPEA, 2017.
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O enfrentamento permanente da corrupção no Brasil depende do encontro de in-

teresses e competências institucionais. As condições para que os inúmeros órgãos que 

formam o sistema de integridade nacional conjuguem esforços não são simples de se 

atingir. Este é o propósito do estudo desenvolvido pela FGV Direito Rio e patrocinado 

pelo Prosperity Fund, do Reino Unido: apresentar o diagnóstico institucional de parte 

da estrutura brasileira de combate à corrupção e com isso contribuir com os funda-

mentos do esperado Plano Nacional Anticorrupção. Esse esforço interdisciplinar de 

pesquisa combinou: 1) a análise da experiência de combate à corrupção no Reino Unido 

ao longo dos últimos dez anos; 2) a avaliação da evolução legislativa e institucional do 

Brasil na luta contra a corrupção; 3) o estudo sobre os instrumentos judiciais e respec-

tivas respostas do STF e STJ sobre a investigação e punição de crimes contra a Admi-

nistração Pública e de improbidade administrativa; 4) a avaliação sobre transparência 

em processos licitatórios em prefeituras e tribunais de contas; e, por fim, 5) a análise 

sobre as atuais proposituras do Congresso Nacional em resposta à expectativa popular 

de combate à corrupção.

MOHALLEM, Michael Freitas; RAGAZZO, Carlos (Orgs.). 

Diagnóstico institucional: primeiros passos para um pla-

no nacional anticorrupção. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2017.
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This book offers a comprehensive analysis of the extent, method, purpose and effects 

of domestic and international courts’ judicial dialogue on human rights. The analysis co-

vers national courts’ judicial dialogue from different regions of the world, including Eas-

tern Europe, Latin America, Canada, Nigeria and Malaysia. The text is complemented by 

studies on specific subject matters such as LGTBI people’s and asylum seekers’ rights 

that further contribute to a better understanding of factors that stimulate or hold back 

judicial dialogue, and by first hand insights of domestic and European Court of Human 

Rights judges into their courts’ involvement in judicial dialogue. The book features con-

tributions from leading scholars and judges, whose combined perspectives provide an 

interesting and timely study.

MOHALLEM, Michael Freitas. Horizontal Judicial Dialogue 

on Human Rights: the Practice of Constitutional Courts in 

South America. In: MÜLLER, Amrei; KJOS, Hege Elisabeth 

(Orgs.). Judicial Dialogue and Human Rights. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017.
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The Internet is a decentralized global network that makes communication, informa-

tion and learning easier. Basic democratic practices, such as discussing matters of public 

interest and participating in the political process, will be increasingly related to the digital 

world. This publication presents an overview of the most relevant issues in the area of 

Digital Law in Latin American countries, as a result of the Project ‘Digital Rights: Latin 

America and the Caribbean’, an International Newsletter coordinated in Brazil by Profes-

sor and Researcher of FGV, Eduardo Magrani. The project emerged in 2012 as an initiative 

of leading Latin American think tanks working on issues related to Internet regulation and 

governance interested in consolidating human rights in the digital world. The regulation 

of net neutrality, the regulation of copyright and the responsibility of intermediaries, res-

trictions on freedom of expression by electronic means and data protection policies are 

some of the themes that can be found in this work of selected articles. Being informed 

about these subjects is a fundamental requirement for promoting dialogue and consen-

sus around these issues. This publication is intended to be a useful tool for a broad com-

munity of stakeholders interested in the Digital Law landscape in Latin America.

MOHALLEM, Michael Freitas. The Online Mobilization 

against Jair Bolsonaro, Julien Blanc and the Rape Culture. 

In: MAGRANI, Eduardo (Org.). Digital Rights: Latin Ame-

rica and the Caribbean. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 

2017.
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment de 

Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, o proces-

so e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas perguntas so-

bre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os lados repetiam 

o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa expressão, porém, 

longe de ser um denominador comum, assumiu significados e implicações muito distintas 

e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os impasses que surgiam. 

Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Constituição municia os dois 

lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: juízes ou políticos? Em 

quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que esses conflitos revelaram 

sobre as relações — de independência, tensão e conflito — entre os poderes da Repúbli-

ca? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor encontrará estes e outros 

pontos críticos do processo decisório e do contexto político e institucional que surgiram 

no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam moldando a crise política atual.

MOHALLEM, Michael Freitas. Dilma Rousseff já é inelegí-

vel? As contas, o TCU e o impeachment. In: FALCÃO, Jo-

aquim; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz 

(Orgs.). Impeachment de Dilma Rousseff: entre o Con-

gresso e o Supremo. Belo Horizonte: Letramento: 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

MOHALLEM, Michael Freitas. 5 razões para afastar Eduar-

do Cunha. In: FALCÃO, Joaquim.; ARGUELHES, Diego W.; 

RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze supremos: o Supremo 

em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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The Internet is a decentralized global network that makes communication, informa-

tion and learning easier. Basic democratic practices, such as discussing matters of public 

interest and participating in the political process, will be increasingly related to the digital 

world. This publication presents an overview of the most relevant issues in the area of 

Digital Law in Latin American countries, as a result of the Project “Digital Rights: Latin 

America and the Caribbean”, an International Newsletter coordinated in Brazil by Profes-

sor and Researcher of FGV, Eduardo Magrani. The project emerged in 2012 as an initiative 

of leading Latin American think tanks working on issues related to Internet regulation and 

governance interested in consolidating human rights in the digital world. The regulation 

of net neutrality, the regulation of copyright and the responsibility of intermediaries, res-

trictions on freedom of expression by electronic means and data protection policies are 

some of the themes that can be found in this work of selected articles. Being informed 

about these subjects is a fundamental requirement for promoting dialogue and consen-

sus around these issues. This publication is intended to be a useful tool for a broad com-

munity of stakeholders interested in the Digital Law landscape in Latin America.

MOHALLEM, Michael Freitas. Prefácio. In: MAGRANI, Eduar-

do (Org.). Digital Rights: Latin America and the Caribbe-

an. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.
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Este volume é parte integrante do projeto ‘História Oral do Supremo’, uma contri-

buição da FGV para a história contemporânea do Brasil. Nas páginas a seguir, o leitor 

encontrará a narrativa do ministro Marco Aurélio sobre sua própria trajetória, marcada 

notadamente pela atividade de magistrado na nossa mais alta corte.

CANTISANO, Pedro Jimenez; PEREIRA, Thomaz; MO-

HALLEM, Michael Freitas (Orgs.). História Oral do Su-

premo [1988-2013]: Marco Aurélio. Rio de Janeiro: FGV 

Direito Rio, 2017.
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A Iniciativa de Integridade para Empresas Estatais é parte do trabalho desenvolvido 

pelo Programa de Integridade em Mercados Emergentes da Transparência Internacional 

— Programa Brasil, com objetivo de transformar o ambiente empresarial brasileiro, para 

que este passe a adotar altos padrões de integridade e represente uma influência posi-

tiva sobre as práticas de negócios regionais e dos mercados emergentes do Sul Global. 

O relatório ‘Integridade e transparência de empresas estatais no Brasil’ é fruto da parce-

ria entre a FGV Direito Rio e a Transparência Internacional — Programa Brasil, tornado 

possível pelo financiamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Noruega e pelo 

apoio do Real Consulado Geral da Noruega no Rio de Janeiro. Nesta instância, a inicia-

tiva teve o propósito de, considerando as melhores práticas internacionais, em especial 

as Guidelines de Governança Corporativa para Empresas Estatais da OCDE, indicar os 

caminhos a serem seguidos por empresas estatais brasileiras para que aprimorem diver-

sos aspectos relacionados à integridade, como compliance, transparência, governança 

corporativa e relações institucionais.

MOHALLEM, Michael Freitas; VASCONCELOS, Beto; 

FRANCE, Guilherme de Jesus. Integridade e transparên-

cia de empresas estatais no Brasil. Rio de Janeiro: FGV 

Direito Rio, 2017.
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Em 2015, completaram-se vinte anos de vigência da lei geral de concessão de serviços 

públicos, que foi fundamental para o aprofundamento do processo de reforma do Estado 

implementado nos anos 1990. No contexto desse aniversário, o Centro de Estudos em 

Regulação e Infraestrutura (CERI/FGV) e a Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas 

do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio) promoveram seminário internacional para debater os 

desafios e oportunidades na utilização desse instituto em setores de infraestrutura, sendo 

os artigos ora publicados resultantes das apresentações realizadas naquela oportunidade.

DUTRA, Joísa Campanher; SAMPAIO, Patrícia Regina Pi-

nheiro (Orgs.). 20 anos de concessões em infraestrutura 

no Brasil. Rio de Janeiro: FGV CERI/Direito Rio, 2017.
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Este livro tem o objetivo de trazer ao leitor uma análise das diferentes dimensões sob 

as quais se pode analisar o setor ferroviário. Após uma abordagem histórica, comentam-

-se os aspectos regulatórios e concorrenciais relativos ao setor. Ao final, debatem-se as 

tentativas de reforma do marco regulatório observadas nas últimas décadas.

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; DAYCHOUM, Mariam. 

Regulação e concorrência no setor ferroviário. Rio de Ja-

neiro: Lumen Iuris, 2017.
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A crise pela qual a economia brasileira começou a passar a partir de 2011, agravada ao 

paroxismo nos anos mais recentes, aumentou gradativamente o desejo de aprofundar a 

análise das questões que estavam começando a aparecer como entraves ao processo de 

crescimento do país e que já haviam sido levantadas por alguns economistas no período 

de crescimento. A dinâmica eleitoral do ciclo político que o país viveu no primeiro Gover-

no Dilma Rousseff, porém, inibiu um tratamento mais franco dos problemas vivenciados, 

cujo diagnóstico era visto como politicamente contraproducente. Este livro se insere 

nessas circunstâncias, como parte do esforço necessário de reflexão que o país terá de 

fazer até a realização das eleições de 2018, de modo a que o exercício do voto se dê no 

marco de uma efetiva consciência acerca das limitações da realidade e da necessidade 

de realização de certas reformas sem as quais será muito difícil que se descortine o ho-

rizonte de previsibilidade requerido para alavancar os investimentos. O livro, na forma 

de uma coletânea, se divide em três grandes blocos de capítulos. No primeiro, é apre-

sentado o pano de fundo das questões discutidas na obra, com ênfase na relevância da 

produtividade e do desafio demográfico que o país terá pela frente nos próximos vinte 

a trinta anos. No segundo bloco, são tratadas as grandes questões macroeconômicas, 

nas suas vertentes tradicionais, relacionadas com o desequilíbrio fiscal, as questões tri-

butárias, a situação externa e as demais questões que formam parte de qualquer agenda 

macroeconômica para o país nos próximos anos. Por fim, o terceiro bloco incorpora a 

reflexão sobre um conjunto de tópicos de natureza setorial e envolve uma gama variada 

de temas, desde uma análise das perspectivas para a Petrobras até o setor de habitação, 

passando por um conjunto amplo de pontos, tratados em capítulos individuais por cada 

um dos assuntos discutidos.

DUTRA, Joísa Campanher; SAMPAIO, Patrícia Regina Pi-

nheiro. Diagnóstico, desafios e propostas para o desen-

volvimento do setor elétrico brasileiro. In: GIAMBIAGI, 

Fabio; ALMEIDA JUNIOR, Mansueto Facundo de (Orgs.). 

Retomada do crescimento: diagnóstico e propostas. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2017.
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A Série GVlaw tem como referência os temas dos cursos oferecidos pelo Programa 

de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV Direito SP (GVlaw). Seu objetivo é refletir a di-

nâmica de seus cursos em artigos que contemplem tanto o rigor acadêmico quanto a 

prática jurídica, voltados para os profissionais de Direito que têm sua atuação pautada 

pela complexidade de questões contemporâneas. O material bibliográfico é selecionado 

por uma Comissão Editorial, e uma equipe de revisores, mestrandos e doutorandos é 

responsável por supervisionar a produção dos textos. Os autores são professores do 

GVlaw, todos eles mestres, doutores, pós-doutores, livre-docentes e profissionais que 

se destacam no mercado e no meio jurídico por sua competência prática e acadêmica. 

Direito da Infraestrutura II é parte da Série GVlaw, voltada a estudantes, advogados e 

profissionais que atuam na área. A obra conduz o leitor através de relevantes temas 

sobre agências reguladoras e o controle da regulação pelo TCU; acordos para ajuste de 

conduta em processos punitivos das agências reguladoras; alteração dos contratos de 

concessão de infraestrutura; parâmetros constitucionais para a prorrogação de prazos 

regulatórios; regimes tarifários e instrumentos regulatórios de intervenção em preços; 

regime jurídico do consumidor livre em setores de infraestrutura; universalização dos 

serviços regulados; restrições concorrenciais nos editais de licitação de projetos de infra-

estrutura; estratégias preventivas e corretivas do impacto anticompetitivo da regulação 

estatal. Espera-se, assim, que a leitura contribua para a reflexão e aplicação dos juristas 

no cenário brasileiro.

ARAGÃO, Alexandre Santos de; SAMPAIO, Patrícia Re-

gina Pinheiro. Considerações acerca do regime jurídico 

do consumidor livre em setores de infraestrutura. In: PE-

REIRA NETO, Caio Mario da Silva; PINHEIRO, Luís Felipe 

Valerim (Orgs.). Direito da infraestrutura. São Paulo: Sa-

raiva, 2017.
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O Global Law in Context é uma iniciativa da Cátedra Jean Monnet da FGV Direito 

Rio, que visa atualizar e informar acerca dos diferentes acontecimentos que movem o 

mundo, tentando desvendar suas implicações para o Direito Internacional e Europeu, 

traduzindo situações da realidade fática para a realidade jurídica.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz (Org.). Global Law in Con-

text. V. 1. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.11. PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA
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O Global Law in Context é uma iniciativa da Cátedra Jean Monnet da FGV Direito 

Rio, que visa atualizar e informar acerca dos diferentes acontecimentos que movem o 

mundo, tentando desvendar suas implicações para o Direito Internacional e Europeu, 

traduzindo situações da realidade fática para a realidade jurídica.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz (Org.). Global Law in Con-

text. V. 2. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.11. PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA
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The project aims at exploring the legitimacy role of a number of trade courts and tri-

bunals. It will be primarily based on legal analysis but will also include contributions from 

political scientists and legal philosophers. The first part of the research will examine se-

lected trade tribunals in accordance with the relevant research questions and the second 

part will comprise comparative studies across different trade tribunals, including ASE-

AN; ANDEAN Community; Federal Court of Canada; CEMAC (Economic and Monetary 

Community of Central Africa); Central American Court of Justice; CIS (Commonwealth 

of Independent States); EAC (East Africa Community); EFTA; EU; MERCOSUR; WAE-

MU (West African Economic and Monetary Union); WTO; and U.S. Court of International 

Trade. New developments, such as increased access of non-parties and the public (the 

increasing transnational character of the tribunals) and interaction with national courts, 

will be emphasized.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. The Legitimacy of Interna-

tional Trade Tribunals: the Case of Mercosur. In: ULFSTEIN, 

Geir; RUIZ-FABRI, Hélène; HOWSE, Robert; Q-ZANG, Mi-

chelle (Orgs.). Legitimacy of International Trade Tribu-

nals. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
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O Global Law in Context é uma iniciativa da Cátedra Jean Monnet da FGV Direito 

Rio, que visa atualizar e informar acerca dos diferentes acontecimentos que movem o 

mundo, tentando desvendar suas implicações para o Direito Internacional e Europeu, 

traduzindo situações da realidade fática para a realidade jurídica.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; KNAUER, Júlia. Brexit in-

terpretado: imbróglio jurídico e futuro de incertezas. In: 

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz (Org.). Global Law in Con-

text. V. 1. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.11. PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA
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O Global Law in Context é uma iniciativa da Cátedra Jean Monnet da FGV Direito 

Rio, que visa atualizar e informar acerca dos diferentes acontecimentos que movem o 

mundo, tentando desvendar suas implicações para o Direito Internacional e Europeu, 

traduzindo situações da realidade fática para a realidade jurídica.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; DYMA, Maria Fernanda. O 

time dos refugiados não invisíveis: o legado humanitário 

da Rio 2016. In: ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz (Org.). Glo-

bal Law in Context. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.

1.11. PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

http://lattes.cnpq.br/0798538580002513


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2017

FGV DIREITO RIO 66

Apresento ao leitor o oitavo 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 selecionados na Cátedra Jean Monnet da FGV Direito Rio do primeiro 

semestre de 2017. A FGV Direito Rio é uma das poucas Instituições de Ensino Superior 

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

A Cátedra Jean Monnet segue na linha do anterior Módulo Jean Monnet e é composta 

por diversas atividades no âmbito do ensino e da pesquisa do Direito da União Europeia, 

bem como de outros sistemas de integração sob a ótica comparada. Entre as atividades 

da Cátedra, oferecemos o curso sobre “Regionalismo Comparado”, inovador, realizado 

no âmbito do Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, que se insere no objetivo do 

bloco de estimular o ensino, a pesquisa e a reflexão de temas relacionados à integração 

europeia em instituições de ensino superior dentro e fora da União. É com este objetivo 

que é publicado o oitavo volume da Revista, que conta com trabalhos de alunos internos 

e externos à FGV Direito Rio.

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

ma de Direito da União Europeia — Cátedra Jean Monnet 

da FGV Direito Rio, n. 8. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 

2017. 104 p.
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Die aufsteigenden südlichen Demokratien Indien, Brasilien und Südafrika (IBSA) 

spielen eine immer bedeutendere Rolle in multilateralen Foren und in Fragen der inter-

nationalen Politik. Ihre Positionen zur Responsibility to Protect sind deshalb für dieses 

wichtige politische Konzept und dessen weitere Entwicklung von enormer Tragweite. 

Eine Beschäftigung mit den Einstellungen der drei großen Demokratien des Südens 

zur Schutzverantwortung und deren Grundlagen ist aber weit über die R2P hinaus loh-

nenswert, wird doch hierdurch auch ein tiefergehendes Verständnis für die unterschiedli-

chen Problemlagen, Weltbilder und Wahrnehmungen der Länder und deren außenpolitis-

che Vorstellungen und Handlungen möglich. Dieser Band versammelt kritische Beiträge 

zu den Positionen der drei IBSA-Staaten, stellt verbreitete Erklärungsmuster in Frage, 

legt Spannungen zwischen Rhetorik und Praxis offen und korrigiert falsche Vorstellungen 

in westlichen Diskursen.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Brazil’s Inconsistent Ap-

proach Towards International Organizations and R2P: 

Theory and Practice? In: PETERS, Daniel; KRAUSE, Dan 

(Orgs.). Southern Democracies and the Responsibility to 

Protect. Perspectives from India, Brazil and South Africa. 

Baden-Baden: Nomos, 2017.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em profunda 

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

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

Direito. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: IPTU, IPTU e 

ITBI, ITR, IPVA, ITD e aspectos contábeis da tributação sobre o patrimônio.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Tributação sobre patrimônio. Rio de Ja-

neiro: FGV, 2017.
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Este primeiro volume, dedicado ao estudo do processo tributário, tem origem em 

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

que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos es-

tudiosos do Direito. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: 

processo administrativo fiscal (PAF), mandado de segurança e ação consignatória/re-

petição de indébito.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Processo tributário. V. 1. Rio de Janeiro: 

FGV, 2017.
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Este segundo volume, dedicado ao estudo do processo tributário, tem origem em 

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

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

do Direito. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: execução 

fiscal: dívida ativa; execução fiscal: defesas do contribuinte; embargos, exceção e ações: 

ação anulatória/ação declaratória.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Processo tributário. V. 2. Rio de Janeiro: 

FGV, 2017.
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Este primeiro volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios dos 

tributos federais sobre circulação, produção e comércio do país, analisando as questões 

em face das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões re-

centes sobre o processo de reforma do Estado. O material aqui apresentado abrangerá 

assuntos relevantes, como: 1) comércio exterior — noções gerais; 2) imposto de exporta-

ção e de importação (IE e II); 3) imposto sobre operações de câmbio e de crédito (IOF).

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Tributos federais sobre circulação, pro-

dução e comércio. V. 1. Rio de Janeiro: FGV, 2017.
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Este segundo volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios dos 

tributos federais sobre circulação, produção e comércio do país, analisando as questões 

em face das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões re-

centes sobre o processo de reforma do Estado. O material aqui apresentado abrangerá 

assuntos relevantes, como: IPI: parte geral e aspectos constitucionais; IPI: campo de inci-

dência, contribuintes e responsáveis; IPI: fato gerador, base de cálculo e suspensão — a 

incidência na importação; contabilidade tributária: IE, II, IOF e IPI.

FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Tributos federais sobre circulação, pro-

dução e comércio. V. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2017.

1.12. RAFAEL ALVES DE ALMEIDA



ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2017

FGV DIREITO RIO 73

As fontes de energia utilizadas no Brasil vivem um momento de enorme complexida-

de, pois, apesar de serem indispensáveis ao crescimento econômico do país, são simul-

taneamente questionadas por causarem danos ambientais. Nesta obra, faz-se a análise 

de todas as fontes de acordo com sua participação para suprir a demanda energética 

nacional, com suas vantagens e desvantagens em relação aos seus impactos sobre o 

desenvolvimento econômico e o meio ambiente. Além das fontes de energia, são deba-

tidos os desafios da expansão do setor elétrico brasileiro em face da política governa-

mental de simplificação do licenciamento ambiental, a utilização do mecanismo arbitral 

para reduzir litígios no setor de energia elétrica e a situação atual do setor energético 

do México e da República Popular da China, países que, em muitos aspectos, guardam 

semelhança com o Brasil. Vê-se, pois, que esta obra atende a um mercado carente de 

comentários em tema de tão grande relevância, proporcionando ao leitor uma visão 

ampla da relação entre cada fonte de energia e o marco regulatório ambiental, face aos 

imperativos da sustentabilidade.

GIACOBBO, Daniela Garcia; SAMPAIO, Rômulo Silveira da 

Rocha. O licenciamento ambiental nos empreendimentos 

do setor elétrico. In: FREITAS, Vladimir Passos de; MI-

LKIEWICZ, Larissa (Coords.). Fontes de energia e meio 

ambiente. Curitiba: Juruá, 2017.
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A eficiência, instituída como princípio, cria, pois, uma forma peculiar de responsabi-

lidade do Estado. Trata-se de uma imputação de competências, cujos limites estão na 

responsabilidade pela avaliação da solidariedade de meios e fins na emanação de atos 

normativos e reguladores. Tratando-se de alocar meios e fins específicos, é competência 

administrativa a serviço de uma decisão tomada entre várias alternativas políticas. É pre-

ciso, assim, que as finalidades sejam postas na forma de princípios teleológicos de ação. 

Não basta, no mesmo sentido, a fixação de fins do tipo interesse protegido, mas exige-se 

algum detalhamento desses interesses. Com isso, a competência instrumental conferida ao 

poder público obriga-o a completar este detalhamento, estabelecendo fins tecnicamente 

viáveis e encontrando os meios adequados, responsabilizando-se, afinal, pela relação soli-

dária de meios e fins (responsabilidade pelo êxito). E, nesse ponto, entra o tema deste livro 

de Sérgio Guerra, precipuamente, o das escolhas administrativas. Voltar-se para os usados 

sentidos da discricionariedade administrativa parece, nesse contexto, abdicar-se o neces-

sário repensar das velhas fórmulas e deixar de enfrentar os novos desafios, sobretudo no 

que diz respeito às complexidades regulatórias, quando batem de frente com escolhas 

impossíveis de se reduzir a decisões de mera conveniência e oportunidade. [...] Talvez com 

isso se possa ter uma pálida perspectiva do desafio a que se propõe Sérgio Guerra, ao 

voltar-se para a materialização de uma teoria capaz de identificar as novas exigências pos-

tas às escolhas administrativas, mormente pela elaboração de um novo instituto: a escolha 

regulatória. O tema tem, seguramente, grande impacto no estudo doutrinário do direito 

administrativo econômico, com capital relevância prática para a escolha administrativa em 

sede de setores complexos, nos quadros do sistema jurídico em nosso País. Com certeza 

trata-se de uma obra cujo conteúdo vai muito além deste simples prefácio, dada a eru-

dição jurídica no trato da temática e a capacidade de fina reflexão, reveladas pelo autor.

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexi-

vidade: uma nova teoria sobre as escolhas regulatórias. 4. 

ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017.
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Este volume dedicado ao estudo de tributação sobre renda tem origem em profunda 

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

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

Direito. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: IPTU, IPTU e 

ITBI, ITR, IPVA, ITD e aspectos contábeis da tributação sobre o patrimônio.

GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Tributação sobre patrimônio. Rio de Ja-

neiro: FGV, 2017.
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Este primeiro volume, dedicado ao estudo do processo tributário, tem origem em 

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

que despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos es-

tudiosos do Direito. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: 

processo administrativo fiscal (PAF), mandado de segurança e ação consignatória/re-

petição de indébito.

GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Processo tributário. V. 1. Rio de Janeiro: 

FGV, 2017.

1.14. SÉRGIO GUERRA

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


ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2017

FGV DIREITO RIO 77

Este segundo volume, dedicado ao estudo do processo tributário, tem origem em 

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

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

do Direito. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: execução 

fiscal: dívida ativa; execução fiscal: defesas do contribuinte; embargos, exceção e ações: 

ação anulatória/ação declaratória.

GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Processo tributário. V. 2. Rio de Janeiro: 

FGV, 2017.
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Este primeiro volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios dos 

tributos federais sobre circulação, produção e comércio do país, analisando as questões 

em face das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões re-

centes sobre o processo de reforma do Estado. O material aqui apresentado abrangerá 

assuntos relevantes, como: 1) comércio exterior — noções gerais; 2) imposto de exporta-

ção e de importação (IE e II); 3) imposto sobre operações de câmbio e de crédito (IOF).

GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Tributos federais sobre circulação, pro-

dução e comércio. V. 1. Rio de Janeiro: FGV, 2017.
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Este segundo volume trata, de forma didática e clara, dos conceitos e princípios dos 

tributos federais sobre circulação, produção e comércio do país, analisando as questões 

em face das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões re-

centes sobre o processo de reforma do Estado. O material aqui apresentado abrangerá 

assuntos relevantes, como: IPI: parte geral e aspectos constitucionais; IPI: campo de inci-

dência, contribuintes e responsáveis; IPI: fato gerador, base de cálculo e suspensão — a 

incidência na importação; contabilidade tributária: IE, II, IOF e IPI.

GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael 

Alves de (Orgs.). Tributos federais sobre circulação, pro-

dução e consumo. V. 2. Rio de Janeiro: FGV, 2017.
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Estamos vivendo uma revolução provocada por “inovações disruptivas”. Novas tec-

nologias rompem com o modo de prestar e de oferecer bens e serviços aos consumi-

dores. Tais inovações permitem que novos agentes de mercado, a partir de soluções 

simples, passem a ameaçar empresas líderes, detentoras de poder de mercado. Esses 

conflitos geram impactos de diversas ordens no Direito. De um lado, os novos entrantes 

passam a exercer atividades que ainda não são objeto de regulação. De outro, os deten-

tores de posições dominantes começam a entender que estão sofrendo pelo excesso de 

regulação. Nesse cenário, o próprio regulador não sabe se e como regular essas ativida-

des. Esses e outros desafios são os objetos da presente obra coletiva, que nós temos o 

prazer de apresentar aos leitores.

GUERRA, Sérgio. Riscos, assimetria regulatória e o desa-

fio das inovações tecnológicas. In: FREITAS, Rafael Vé-

ras de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FEIGELSON, Bruno 

(Orgs.). Regulação e novas tecnologias. Belo Horizonte: 

Fórum, 2017.
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Vivemos uma época de revisão de dogmas, em que conceitos e valores antigos, re-

miniscências, sobretudo da Revolução Francesa e do subsequente modelo napoleônico, 

centralizado, de organização administrativa do Estado, não foram de todo abandona-

dos, ao mesmo tempo que o provir ainda não se consolidou integralmente. Paradigmas 

como o poder discricionário, o princípio da supremacia do interesse público, a presun-

ção de veracidade e a centralidade do ato administrativo, a legalidade administrativa 

como vinculação positiva à lei, a insindicabilidade judicial do mérito administrativo, a 

precariedade e revogabilidade das autorizações já não podem ser aplicados sem passa-

rem por uma releitura à luz dos valores constitucionais. O desafio de todo esse processo 

evolutivo é, por um lado, a necessidade de revisão de institutos, evitando-se o misoneís-

mo e considerando a realidade econômica e social na formulação da dogmática jurídica, 

e, por outro lado, é imprescindível também preservar o essencial dos valores clássicos, 

sob pena de resvalar-se para a atração incondicionada pelo novo e no subjetivismo 

pouco controlável. 

GUERRA, Sérgio. Discricionariedade administrativa: limi-

tações da vinculação legalitária e propostas pós-positivis-

tas. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, 

Floriano de Azevedo (Orgs.). Direito Administrativo e 

seus novos paradigmas. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 

2017.
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O Direito Ambiental é uma resposta específica das Ciências Jurídicas aos crescentes 

desafios ecológicos e suas consequentes implicações sociais, culturais e econômicas. 

Em todo o cenário internacional, a todo tempo, muitas normas do Direito Ambiental 

estão entrando em vigor. Entretanto, novos conflitos se estabelecem, novas demandas 

estão continuamente a desafiar a comunidade científica, a exigir dela um pronto posi-

cionamento e respostas aos candentes problemas contemporâneos circunscritos à área 

ambiental. A Coleção Direito Ambiental, agora no seu terceiro volume, tenta correspon-

der a essa provocação. Dois volumes da Coleção já foram publicados. O primeiro deles, 

intitulado Princípios gerais do Direito Ambiental, reúne e apresenta, com as devidas in-

troduções de contexto, um conjunto de textos que se comunicam interdisciplinarmente. 

O segundo volume, Direitos fundamentais e o Direito Ambiental, contempla abordagens 

correspondentes à temática dos Direitos Humanos, relacionando-a com a proteção do 

ambiente, em tópicos referentes aos primeiros capítulos da Constituição Federal. O atual 

volume, o terceiro da Coleção Direito Ambiental, intitulado Bens de recursos ambientais 

e o Direito Ambiental, pretende, por sua vez, contribuir com a sistematização e a difusão 

de conhecimentos na área para fazer frente às exigências contemporâneas na constru-

ção de novos valores e parâmetros éticos fundamentais da consciência ecológica e da 

cidadania ambiental. Esses conhecimentos vão, seguramente, servir de orientação a pro-

cedimentos variados, permitindo evitar ou minimizar desgastes, até mesmo os referentes 

a demandas onerosas e prolongadas. A Coleção Direito Ambiental recorre, nos seus três 

volumes, a uma abordagem inovadora, ao utilizar uma estrutura de textos baseada num 

painel multi-, inter- e transdisciplinar, numa saudável e profícua perspectiva de diálogo 

com juristas e profissionais de diferentes formações acadêmicas. Esta obra traz vigorosa 

contribuição ao estudo e à aplicação do Direito Ambiental.

GUERRA, Sérgio. Subsolo no Brasil: a interpretação do 

Poder Judiciário sobre algumas controvérsias. In: CRES-

TANA, Silvio; CASTELLANO, Elisabete Gabriela; ROSSI, 

Alexandre (Orgs.). Direito Ambiental. V. 3. Brasília: Em-

brapa, 2017.
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Contemporânea, inovadora e dinâmica, a Coleção Teses Jurídicas dos Tribunais Su-

periores, com mais de 1.200 teses comentadas, foi dividida em 10 áreas do Direito, se-

paradas em tomos. O volume de teses de cada área contempla as seguintes disciplinas: 

Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito Ambiental, Direi-

to do Consumidor, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Comercial, Direito Penal 

e Direito Processual Penal. Análise doutrinária convergente ou divergente das principais 

teses dos tribunais superiores, organizada em uma coleção voltada ao estudo dos prece-

dentes, abre debate sobre a jurisprudência sistematizada nos Tribunais Superiores com 

vista à sua evolução jurídica. As teses jurídicas são conjuntos temáticos, separados por 

matéria, que consolidam a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça. 

Embora os enunciados não sejam caracterizados como integrantes de súmulas vincu-

lantes ou mesmo das tradicionais súmulas persuasivas, representam a posição atual do 

tribunal sobre o tema tratado.

GUERRA, Sérgio. Compete à Justiça Comum Estadual 

processar e julgar as causas cíveis em que é parte a socie-

dade de economia mista e os crimes praticados em seu 

detrimento. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; NOHARA, 

Irene Patrícia (Orgs.). Teses jurídicas dos tribunais supe-

riores. V. III. São Paulo: RT, 2017.
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Nesse século de transformações tecnológicas, políticas, jurídicas e sociais, o Direito 

Público se mostra mais e mais desafiador ao profissional e estudioso das ciências jurídi-

cas. O protagonismo de instituições estatais faz rigorosamente imprescindível a reflexão 

sistemática sobre os grandes temas do publicismo. É nesse contexto que a presente 

obra se insere. Mediante reflexões advindas de perspectivas críticas, o seleto grupo de 

coautores, coordenados por Juarez Freitas e Renato Saeger Magalhães Costa, disserta 

sobre grandes temas e aspectos controvertidos da área do Direito Público. Na Parte I, 

demonstra-se quão determinantes para a vida privada são as decisões proferidas nas 

mais diversas cortes do Brasil e do mundo. Já na Parte II, evidencia-se como o Direito 

Administrativo insere-se na dinâmica diária do cidadão brasileiro. No mesmo diapasão, 

o Direito Tributário condiciona e direciona a atuação empresarial e a propriedade e bens 

dos indivíduos, conforme desenvolvido na Parte III desta obra. Por fim, e como prova 

da inerente multidisciplinariedade do Direito Público, veicula-se, na Parte IV, um amplo 

estudo acerca da instrumentalidade do processo na aplicação do direito material. Direito 

Público: Grandes Temas é uma coletânea com artigos inéditos, em tópicos palpitantes ao 

gosto do nosso homenageado, Urbano Vitalino de Melo Filho, e que exige do leitor uma 

visão ampla e crítica da sociedade, sempre com vistas à expansão da qualidade teórica 

e concreta do Direito Público brasileiro.

GUERRA, Sérgio. Arbitragem nos serviços públicos dele-

gados. In: FREITAS, Juarez; COSTA, Renato Saeger Ma-

galhães (Orgs.). Direito público: grandes temas. Curitiba: 

Juruá, 2017.
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É com satisfação que apresento o terceiro volume da obra Teoria do Estado Regu-

lador, trazendo a produção acadêmica de parte dos estudos e discussões ocorridas em 

nossas aulas no Programa de Mestrado em Direito da Regulação, da Escola de Direito do 

Rio da Fundação Getulio Vargas. Seguindo a metodologia, pesquisas e objetivos dos tra-

balhos publicados nos volumes I e II, em 2015 e 2016, a nossa pretensão é trazer, sob uma 

perspectiva crítica, as principais temáticas relacionadas à função estatal de intervenção 

regulatória, econômica e social, e seus impactos, cotejando experiências regulatórias no 

Brasil e no exterior.

GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado regulador. V. 

III. Curitiba: Juruá, 2017. 456 p.
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É com satisfação que apresento o terceiro volume da obra Teoria do Estado Regu-

lador, trazendo a produção acadêmica de parte dos estudos e discussões ocorridas em 

nossas aulas no Programa de Mestrado em Direito da Regulação, da Escola de Direito do 

Rio da Fundação Getulio Vargas. Seguindo a metodologia, pesquisas e objetivos dos tra-

balhos publicados nos volumes I e II, em 2015 e 2016, a nossa pretensão é trazer, sob uma 

perspectiva crítica, as principais temáticas relacionadas à função estatal de intervenção 

regulatória, econômica e social, e seus impactos, cotejando experiências regulatórias no 

Brasil e no exterior.

GUERRA, Sérgio (Org.). Teoria do Estado regulador. V. 

III. Lisboa: Juruá, 2017. 456 p.
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Um ano após o fim do julgamento no Senado, o longo processo de impeachment de 

Dilma Rousseff nos legou mais perguntas do que respostas. Em especial, a crise, o proces-

so e o julgamento são matéria-prima fundamental para formularmos novas perguntas so-

bre como se comportam e como funcionam nossas instituições. Todos os lados repetiam 

o juízo de que o impeachment era um processo “jurídico-político”. Essa expressão, porém, 

longe de ser um denominador comum, assumiu significados e implicações muito distintas 

e não impediu conflitos sobre quem e como deveria decidir os impasses que surgiam. 

Todos afirmavam respeitar a Constituição, mas, quando a Constituição municia os dois 

lados, alguém precisa decidir essas questões “jurídico-políticas”: juízes ou políticos? Em 

quais decisões? Com qual alcance e em quais condições? O que esses conflitos revelaram 

sobre as relações — de independência, tensão e conflito — entre os poderes da Repúbli-

ca? Nos textos de conjuntura que compõem este livro, o leitor encontrará estes e outros 

pontos críticos do processo decisório e do contexto político e institucional que surgiram 

no impeachment de Dilma Rousseff e que continuam moldando a crise política atual.

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; PEREI-

RA, Thomaz (Orgs.). Impeachment de Dilma Rousseff: 

entre o Congresso e o Supremo. Belo Horizonte: Letra-

mento, 2017.
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Este volume é parte integrante do projeto ‘História Oral do Supremo’, uma contri-

buição da FGV para a história contemporânea do Brasil. Nas páginas a seguir, o leitor 

encontrará a narrativa do ministro Marco Aurélio sobre sua própria trajetória, marcada 

notadamente pela atividade de magistrado na nossa mais alta corte.

CANTISANO, Pedro Jimenez; PEREIRA, Thomaz; MO-

HALLEM, Michael Freitas (Orgs.). História Oral do Su-

premo [1988-2013]: Marco Aurélio. Rio de Janeiro: FGV 

Direito Rio, 2017.
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Este volume é parte integrante do projeto ‘História Oral do Supremo’, uma contri-

buição da FGV para a história contemporânea do Brasil. Nas páginas a seguir, o leitor 

encontrará a narrativa do ministro Dias Toffoli sobre sua própria trajetória, marcada no-

tadamente pela atividade de magistrado na nossa mais alta corte.

FONTAINHA, Fernando de Castro; SANTOS, Carlos Vic-

tor Nascimento dos; CANTISANO, Pedro Jimenez; AR-

GUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz (Orgs.). 

História Oral do Supremo [1988-2013]: Dias Toffoli. Rio 

de Janeiro: FGV Direito Rio, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

ARGUELHES, Diego Werneck; PEREIRA, Thomaz. Supre-

mo não é inerte: PEC do parlamentarismo e dois mitos 

sobre o STF. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego 

Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o 

Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. Lula ministro e o silêncio do Supremo. 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo em 

2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz; ARGUELHES, Diego Werneck. A deci-

são de Celso de Mello e o respeito a precedentes do STF. 

In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo em 

2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. As estratégias jurídicas e políticas 

por trás dos embargos de Cunha. In: FALCÃO, Joaquim; 

ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). 

Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Le-

tramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. O xadrez de Zavascki: o Supremo dá 

um passo para afastar Cunha. In: FALCÃO, Joaquim; AR-

GUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). 

Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Le-

tramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. O que Cunha quer do Supremo. In: 

FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RE-

CONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo em 

2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 206, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta, ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. Ministros já poderiam ter afastado Re-

nan Calheiros? In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego 

Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o 

Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. Caixa 2: faltou combinar com o Judi-

ciário. In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego Wer-

neck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o Su-

premo em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. Quais os poderes de Eduardo Cunha no 

impeachment? In: FALCÃO, Joaquim; ARGUELHES, Diego 

Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). Onze Supremos: o 

Supremo em 2016. Belo Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. O Supremo já acertou. In: FALCÃO 

Joaquim; ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Fe-

lipe (Orgs.). Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo 

Horizonte: Letramento, 2017.
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Em 2016, o Supremo Tribunal Federal esteve mais do que nunca no centro da política 

nacional. Do rito de impeachment de Dilma Rousseff até as reformas constitucionais do 

governo Temer, passando pela Operação Lava Jato, todas as disputas judiciais e políti-

cas que dividiram o país tiveram, de alguma forma, a participação do Supremo. Desde 

2002, qualquer um pode sintonizar nas sessões da TV Justiça e acompanhar os votos, 

argumentos e discussões dos ministros no plenário. Mas essa transparência é insuficien-

te. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o com-

portamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não o 

fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta ou 

de uma decisão individual liminar? E, fora do tribunal, como as estratégias de diferentes 

atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais os efeitos políticos mais 

amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento interno do tribunal? 

Quais os outros fatores e preocupações — políticas, sociais, econômicas — estão por trás 

dos argumentos constitucionais feitos no Supremo Tribunal Federal? Este livro reúne um 

ano de análises sobre essas questões. Além de um diário crítico dos principais proble-

mas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o tribunal, na Praça dos Três 

Poderes — ao longo do ano de 2016, reflete também um esforço coletivo de repensar e 

aperfeiçoar o funcionamento das nossas principais instituições constitucionais.

PEREIRA, Thomaz. Nada a Temer? In: FALCÃO, Joaquim; 

ARGUELHES, Diego Werneck; RECONDO, Felipe (Orgs.). 

Onze Supremos: o Supremo em 2016. Belo Horizonte: Le-

tramento, 2017.
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There is growing interest in constitutional amendment from a comparative perspec-

tive. Comparative constitutional amendment is the study of how constitutions change 

through formal and informal means, including alteration, revision, evolution, interpreta-

tion, replacement and revolution. The field invites scholars to draw insights about consti-

tutional change across borders and cultures, to uncover the motivations behind constitu-

tional change, to theorize best practices, and to identify the theoretical underpinnings of 

constitutional change. This volume is designed to guide the emergence of comparative 

constitutional amendment as a distinct field of study in public law. Much of the recent 

scholarship in the field has been written by the scholars assembled in this volume. This 

book, like the field it hopes to shape, is not comparative alone; it is also doctrinal, his-

torical and theoretical, and therefore offers a multiplicity of perspectives on a subject 

about which much remains to be written. This book aspires to be the first to address 

comprehensively the new dimensions of the study of constitutional amendment, and 

will become a reference point for all scholars working on the subject. The volume covers 

all of the topics where innovative work is being done, such as the notion of the people, 

the trend of empirical quantitative approaches to constitutional change, unamendability, 

sunrise clauses, constitutional referenda, the conventional divide between constituent 

and constituted powers, among other important subjects. It creates a dialogue that cuts 

through these innovative conceptualisations and highlights scholarly disagreement and, 

in so doing, puts ideas to the test. The volume therefore captures the fierce ongoing 

debates on the relevant topics, it reveals the current trends and contested issues, and it 

offers a variety of arguments elaborated by prominent experts in the field. It will open 

the way for further dialogue.

PEREIRA, Thomaz. Constituting the Amendment Power: 

a Framework for Comparative Amendment Law. In: AL-

BERT, Richard; CONTIADES, Xenophon; FOTIADOU, Alk-

mene (Orgs.). The Foundations and Traditions of Consti-

tutional Amendment. Oxford: Hart Publishing, 2017.
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In Brazil, the expansion of access to credit by consumers has been an important 

factor that has given rise to new opportunities and new hardships, both for individuals 

and the macroeconomic scenario. With an increasing supply of credit by the Brazilian 

government to boost consumption, the proportion of the household income directed to 

the payment of debts became gradually higher, causing the indebtedness to become a 

more visible phenomenon. This paper aims to analyze which events imply higher or lower 

indebtedness of the Brazilian consumers in the prelude of the 2016 crisis. The results of 

our study show that when there is a birth or death of a family member, there is an incre-

ase in the probability of being indebted in six of nine proposed concepts of debt. Our 

results indicate that, even in the face of a crisis, the behavior of the consumers regarding 

the probability of being in debt does not change.

PORTO, Antônio José Maristrello; NOGUEIRA, Rafaela. 

Overindebtedness in the Prelude to the Crisis of 2016 in 

Brazil: an empirical contribution. Economic Analysis of 

Law Review, v. 8, p. 215-227, 2017.

2.1. ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

http://lattes.cnpq.br/6429951381584739
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Considerando que a sobre-exploração dos recursos naturais está, muitas vezes, as-

sociada à falta ou insegurança de direitos de propriedade sobre recursos, bens e ser-

viços que beneficiam a sociedade como um todo, esse trabalho aborda o tratamento 

dessa problemática pelos instrumentos econômicos de gestão e regulação ambiental. 

Com base no referencial analítico de Direitos de Propriedade proposto nos trabalhos de 

Elinor Ostrom, Guido Calabresi e Douglas Melamed, foram analisados três instrumentos 

econômicos de gestão ambiental (tributação, sistemas de certificados negociáveis e pa-

gamentos por serviços ambientais), assim como uma experiência brasileira de cada um 

deles. Observamos que, ao tentar estabelecer um sistema econômico mais eficiente e 

sustentável via internalização de externalidades ambientais, os instrumentos econômicos 

de gestão ambiental engendram uma variedade de formas de atribuição tácitas de direi-

tos de propriedade relativos ao meio ambiente.  Ou seja, para que resultados eficientes 

(tanto ambientalmente quanto economicamente) possam ser de fato gerados, é essen-

cial que o Direito atue no sentido de garantir a segurança jurídica dessas atribuições, 

formalizando arranjos institucionais claros e impondo sanções efetivas para aqueles que 

não forem complacentes com a modelagem jurídica e econômica estabelecida para os 

instrumentos. Fica claro, portanto, que uma política ambiental eficaz não pode prescindir 

de um tratamento multidisciplinar que se aproprie das ciências jurídica e econômica.

PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Rômulo Sil-

veira da Rocha; SANTOS, Laura Meneghel. Direitos de 

propriedade e instrumentos econômicos de regulação 

ambiental. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, 

p. 99-121, 2017.

2.1. ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO
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A prestação jurisdicional tem encontrado percalços: o crescente número de ajuiza-

mentos de demandas consumeristas faz com que haja demora, tornando difícil atender 

aos anseios de uma sociedade que busca por soluções rápidas. Com um número de pro-

cessos tão considerável face à estrutura atual do judiciário, pergunta-se: como diminuir o 

número de demandas consumeristas ajuizadas? A resposta pode estar na falta de incen-

tivos para que os consumidores busquem alterativas extrajudiciais. Ainda que não façam 

parte do costume social, os mecanismos alternativos de resolução de conflitos podem 

ser uma das soluções mais rápidas e baratas para tentar diminuir o número de processos 

judiciais que versem sobre relações de consumo. O presente trabalho pretende analisar 

se são eficazes os mecanismos alternativos de resolução de conflitos no Brasil e cinge-se 

a debater a operabilidade da plataforma consumidor.gov.br.

PORTO, Antônio José Maristrello; NOGUEIRA, Rafaela; 

QUIRINO, Carina de Castro. Resolução de conflitos on-

-line no Brasil: um mecanismo em construção. Revista de 

Direito do Consumidor, v. 114, p. 295-318, 2017.
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O processo sancionador no âmbito da regulação econômica vem sofrendo influxo de 

uma perspectiva mais instrumental, focada na eficiência e aberta às influências do con-

sensualismo. Uma das consequências dessas transformações é a proliferação do instituto 

conhecido como Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) em entidades públicas res-

ponsáveis pela regulação de diversos aspectos da economia. O presente artigo pretende 

analisar o emprego de TACs por agências reguladoras na área de infraestrutura, com 

objetivo de compreender os obstáculos e potenciais caminhos de aprimoramento. Nesse 

sentido, a experiência do CADE representa um exemplo bem-sucedido do emprego de 

TCCs para combater práticas anticoncorrenciais, o qual poderá servir de benchmark para 

a evolução do uso daquele instrumento nas agências reguladoras.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; FRANCE, Guilher-

me de Jesus; VIANNA, Mariana Tavares de Carvalho. Re-

gulação consensual: a experiência das agências regula-

doras de infraestrutura com termos de ajustamento de 

conduta. Rei — Revista Estudos Institucionais, v. 3, p. 89-

122, 2017.
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Brazil is currently discussing the introduction of a nation-wide Fixed Book Price 

(“FBP”) policy, thus providing context for a discussion of its welfare benefits. There is 

a rift between the reasons for implementing FBP regimes, and those used to scrutinize 

them. In order for the debate surrounding the pros and cons of implementing FBP regi-

mes to become more productive, one must investigate the links between the reasons for 

designing and enforcing such policies, on one side, and standard antitrust analysis, on the 

other. There are many interesting arguments at the table that both corroborate and com-

promise the case for an FPB policy. However, throughout history, these policies have ex-

perimented cognizable trends. The objective FBP regimes pursue and their design have 

changed subtly, yet relevantly throughout history. In our view, the current academic and 

public policy debate surrounding FBP regimes, in both countries considering adopting 

or revoking them, would benefit from an enhanced awareness of these trends and their 

policy implications. Ultimately, so would the antitrust analysis of these policies. We argue 

that a better grasp of these trends could potentially result in a more sober examination 

of the welfare risks associated with FBP policies.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; LIMA, João. Fixed 

book price regimes: beyond the rift between social and 

economic policies. European Journal of Law Reform, v. 

Issue 3, p. 8, 2017.
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O artigo procura debater a necessidade de atualização da regulação frente ao desen-

volvimento de novas tecnologias. Como tema central: o mercado de TV por assinatura e 

OTTs, a exemplo da Netflix. A principal pergunta a ser respondida é: Levando em con-

sideração a entrada das OTTs no mercado, a restrição à propriedade cruzada ainda faz 

sentido? Para responder essa questão, o presente artigo irá explorar, de forma breve, o his-

tórico legislativo e regulatório da restrição da propriedade cruzada em conjunto com uma 

análise sobre o suposto risco identificado ao mercado na época da imposição da restrição. 

Ato contínuo, serão analisados dados e funcionalidades do mercado de TV por assinatura 

em contraste com as inovações, potencialidades, modelo de prestação de serviço e cres-

cimento estrondoso das OTTs de vídeo no Brasil e no mundo, para, ao final, abordar os 

impactos competitivos e as consequentes assimetrias regulatórias entre os dois modelos 

(TV por assinatura e OTTs), a fim de sugerir mudanças no modelo regulatório atual.

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert; VELOSO, Isabel. 

Regulação e novas tecnologias: verticalização das OTTs 

de vídeo. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 

37, p. 200-2018, 2017.
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The Brazilian Supreme Court has developed an informal mechanism of timing control: 

each justice has the power (pedido de vista) to request more time to study the files of a 

given case. In this article, we use a database of over 1.5 million cases to calculate vista re-

quest duration and compare vista behavior to other activities in which caseload and the 

justice’s efficiency play a role. Our results show that vistas can function as an individual 

power, unconstrained by the Court’s internal rules of procedure, to indefinitely remove 

cases from the agenda, in ways that cannot be explained by the Court’s workload. We 

also find initial evidence of the vistas being used for strategic purposes, when justices 

wait for a case to be decided in a more favorable composition or political context. These 

results suggest that comparative analyses of courts should look beyond formal rules of 

docket control to study informal means of delay.

ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Timing 

Control without Docket Control: How Individual Justices 

Shape the Brazilian Supreme Courts Agenda? Journal of 

Law and Courts, v. 5, p. 105-140, 2017.
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Since 2012, same-sex marriage has been legal in Brazil. This, however, was accompli-

shed without the participation of any political branch: the only lawmaking actor involved 

was the Supreme Court. In existing studies on the judicialization of politics, lawmakers 

are typically the first movers, while courts function as actual or potential veto players 

regarding the outcome of the legislative process. The Brazilian Supreme Court, however, 

when provoked by social and political actors under specific circumstances, has delivered 

decisions that: (a) established rules in areas of law where the elected branches had not 

made any decisions in the last decades; and (b) at least in how they came to be treated 

by the Supreme Court itself, foreclosed further congressional or presidential lawmaking 

on these topics. This paper is a case study on the conditions in which this judicial role 

— of a first and only legislative chamber — has emerged in Brazil. Although Brazilian 

constitutional law includes a couple of mechanisms designed for judicial review of legis-

lative omissions, it was the Supreme Court’s increasingly expansive reading of its own 

powers — not those deliberately designed to allow for judicial legislation — that created 

opportunities for social and political movements to bypass Congress and change the 

constitutional status quo according to their ideals. This new role of the Supreme Court, 

however, creates tension between two different justifications for judicial intervention in 

politics — when judges act last, they are constrained by not having also been the first to 

decide what the constitution requires and allows for on a given issue. In same-sex mar-

riage litigation and in several other recent cases, however, the Brazilian Supreme Court 

has been trying to have it both ways.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molha-

no. Courts as the first and only legislative chambers? The 

Brazilian Supreme Court and the legalization of same-

-sex marriage. Verfassung und Recht in Übersee, v. 50, 

p. 260-278, 2017.
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Este texto identifica e discute um caso de “cripto-ativismo” — um tipo de intervenção 

judicial forte na produção legislativa que, por outro lado, fica oculta sob sinais exteriores 

de deferência, como a declaração de constitucionalidade de uma norma questionada. 

Exemplos claros de cripto-ativismo aparecem com frequência em decisões de “interpre-

tação conforme a constituição”, em que uma lei é formalmente mantida pelos juízes, mas 

seu conteúdo é alterado por meio de adições, na decisão judicial, ao texto legal. Neste 

trabalho, identificamos um mecanismo mais sutil que pode produzir o mesmo fenômeno. 

Argumentamos que a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à lei que instituiu o 

ProUni, mesmo declarando a constitucionalidade da medida, alterou o seu conteúdo ao 

redesenhar a finalidade do programa. A mudança é visível não na parte dispositiva da 

decisão, mas em sua fundamentação, que desconsiderou as preocupações concretas do 

legislador ao desenhar um programa focalizado e atribuiu ao ProUni um caráter univer-

salista, e mais ambicioso, de redução das desigualdades sociais. Utilizamos o caso do 

ProUni para apontar problemas na postura típica da doutrina e da jurisprudência brasilei-

ras quanto às “intenções do legislador”. A desconsideração absoluta das palavras do le-

gislador quando se trata de investigar as finalidades de normas que consagram políticas 

públicas pode produzir impactos no mundo.

LIMA, João Marcelo da Costa e Silva; ARGUELHES, Die-

go Werneck. Políticas públicas, interpretação judicial e 

as intenções do legislador: o ProUni e o cripto-ativismo 

do Supremo Tribunal Federal. Revista de Investigações 

Constitucionais, v. 4, p. 163, 2017.
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O Direito Administrativo brasileiro foi inundado, na década de 1990 e no início dos 

anos 2000, de artigos e livros que defendiam a conveniência de instalar agências re-

guladoras e que explicavam como fazê-lo. Essas produções acadêmicas valiam-se da 

experiência estrangeira e apontavam as características que estas figuras deveriam ter 

para assegurar o sucesso do Estado Regulador brasileiro: os mandatos fixos, as indica-

ções técnicas, o isolamento da política, entre outros. Tais textos serviram de guia para 

os políticos e técnicos envolvidos na Reforma do Estado e foram fontes de informação 

fundamentais para o desenvolvimento deste projeto.

JORDÃO, Eduardo Ferreira; RIBEIRO, Mauricio Portu-

gal. Como desestruturar uma agência reguladora em 

passos simples. Revista de Estudos Institucionais, v. 3, 

p. 180-209, 2017.
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Este artigo propõe uma forma de verificar a existência de tendências de convergên-

cia no mercado de ideias jurídicas. Por meio de uma análise do histórico do controle 

judicial no Brasil, ele busca esboçar algumas intuições relativas às influências cambiantes 

que podem ser identificadas neste mercado. Sendo uma jurisdição periférica e um tradi-

cional importador de ideias e teorias jurídicas, o Brasil é aberto a influências estrangeiras 

e tendências internacionais. Neste sentido, o país pode ser um bom indicador de que 

alguma dominação esteja ocasionalmente sendo exercida. Assim, prestar atenção à evo-

lução do controle judicial no Brasil pode ser uma forma de identificar inclinações globais.

JORDÃO, Eduardo. Globalization and Convergence in Ju-

dicial Review: what can We Learn from the Case of Brazil? 

A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional, 

v. 17, p. 23-31, 2017.
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Les BRICS sont une plateforme de dialogue contribuant à la promotion d’un système 

international multipolaire. Au-delà des objectifs de promotion du développement éco-

nomique de ses membres, les BRICS apparaissent également comme une réponse à la 

paralysie des puissances occidentales à promouvoir des réformes substantielles au sein 

des organisations internationales, notamment l’ONU et le FMI. La création de la Nouvelle 

Banque de Développement (NBD) en 2015 est une réponse à cette situation. Néanmoins, 

la proposition récente de la Chine d’élargir les BRICS — connue sous le nom de « BRICS 

Plus » — a été l’objet de réticences de la part de l’Inde. Cet article entend examiner si le 

projet BRICS Plus va dans le sens du renforcement du programme réformiste des pays 

des BRICS ou s’il se diluera dans sa narration originelle.

CARVALHO, Evandro Menezes. Les risques liés à 

l’élargissement des BRICS. Revue Hermès, v. 79, p. 183-

191, 2017.
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Neste trabalho, defendo que compreender a tese da dupla natureza do Direito de Ro-

bert Alexy como um argumento metodológico — e não substantivo sobre propriedades 

essenciais do Direito — pode ser mais fecundo para tornar mais claro o projeto filosófico 

do autor sobre a natureza do Direito e rebater algumas objeções. Para tanto, argumento 

que opções metodológicas são importantes para diferenciar projetos sobre a natureza 

do Direito e exploro como essas opções podem ser úteis para: (i) enfraquecer a tese da 

separação como tese central para diferenciar positivistas de não positivistas e (ii) desfa-

zer as associações positivismo/descritivismo, e não positivismo/normativismo.

LEAL, Fernando. O projeto metodológico do não positi-

vismo de Alexy. Quaestio Iuris, v. 10, p. 258-273, 2017.
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O presente trabalho analisa o uso de argumentos consequencialistas na jurisprudên-

cia do Supremo Tribunal Federal para a modulação dos efeitos temporais da decisão 

declaratória de inconstitucionalidade em julgamentos de Direito Tributário. No estudo, 

analisa-se o apelo a consequências na solução de casos concretos e se identificam po-

tenciais problemas relativos à adoção desse tipo de argumento pelos ministros no STF.

LEAL, Fernando; DIAS, Daniela Gueiros. Consequencia-

lismo judicial na modulação de efeitos das decisões de-

claratórias de inconstitucionalidade nos julgamentos de 

Direito Tributário. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 

v. 7, p. 819-843, 2017.
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Die Natur des Rechts zu untersuchen und den Rechtsbegriff zu präzisieren, sind stän-

dige Themen der Rechtsphilosophie. In den letzten Jahren sind durch die Diskussionen 

über derartige Probleme viele Verzweigungen innerhalb der traditionellen Spaltung von 

Rechtspositivismus und Naturrecht entstanden.

LEAL, Fernando. Zur Möglichkeit (und Nützlichkeit) eines 

minimalistischen Rechtsbegriffs Eine kritische Analyse 

von Peter Kollers “Der Begriff des Rechts und seine Kon-

zeptionen”. RECHTSTHEORIE, v. 48, p. 23-45, 2017.
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The Brazilian Supreme Court has developed an informal mechanism of timing control: 

each justice has the power (pedido de vista) to request more time to study the files of a 

given case. In this article, we use a database of over 1.5 million cases to calculate vista re-

quest duration and compare vista behavior to other activities in which caseload and the 

justice’s efficiency play a role. Our results show that vistas can function as an individual 

power, unconstrained by the Court’s internal rules of procedure, to indefinitely remove 

cases from the agenda, in ways that cannot be explained by the Court’s workload. We 

also find initial evidence of the vistas being used for strategic purposes, when justices 

wait for a case to be decided in a more favorable composition or political context. These 

results suggest that comparative analyses of courts should look beyond formal rules of 

docket control to study informal means of delay.

ARGUELHES, Diego Werneck; HARTMANN, Ivar A. Ti-

ming Control without Docket Control. Journal of Law and 

Courts, v. Spring, p. 105-140, 2017.
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A judicialização das questões consumeristas atinge o Supremo Tribunal Federal por 

via dos juizados especiais há vários anos. Recentemente, uma empresa do ramo de tele-

fonia, a Oi, destacou-se pelo volume desproporcional de processos que levou ao tribunal. 

Ao analisar o perfil da litigância de direito do consumidor da Oi no Supremo, identifica-

mos que a empresa envia o dobro de processos do segundo colocado no ranking de 

maiores litigantes, apesar de ter taxa de sucesso menor do que 0,07%. No contexto da 

necessidade de adequada proteção dos direitos do consumidor, esse comportamento 

pode ser caracterizado como bullying processual e demanda novas atitudes por parte 

dos órgãos reguladores e do próprio Supremo.

FALCÃO, Joaquim; HARTMANN, Ivar A. Direito constitu-

cional de recorrer e a judicialização da ineficiência em-

presarial. Revista Espaço Jurídico, v. 18, p. 421-431, 2017.
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Diversos autores têm especulado sobre a influência da TV Justiça sobre o processo 

decisório do STF. Da mesma forma, os próprios ministros tendem a atribuir certos efeitos 

percebidos no comportamento argumentativo do tribunal ao televisionamento das ses-

sões plenárias. Em geral, há um grau consideravelmente alto de convergência em torno 

de proposições como: “A partir da transmissão das sessões do STF, os ministros passa-

ram a emitir votos mais longos” e “A exposição excessiva do debate gera uma delibera-

ção interna menos franca”. O propósito do presente artigo é apresentar novas evidências 

empíricas sobre a TV Justiça, de modo a avaliar as afirmações que a literatura preexisten-

te faz sobre o tema. Em um nível mais básico, é preciso saber se a TV Justiça fez ou não 

diferença sobre o comportamento deliberativo dos ministros. Nossos resultados indicam 

que, de fato, há uma relação entre a transmissão das sessões plenárias do STF e um au-

mento no número de páginas das decisões. Da mesma forma, o televisionamento parece 

ter aumentado a extensão dos debates que os ministros travam entre si. Por fim, análises 

envolvendo modelos de regressão linear indicam que o resultado se mantém mesmo 

quando controlamos outros fatores que influenciam essas duas variáveis.

HARTMANN, Ivar A.; ALMEIDA, Guilherme da Franca C. 

Fernandes de; VALIM, Beatriz Nunes; LIMA, Clarissa Ema-

nuel Leão; MARIANO, Gabriel Borges; NUNES, José Luiz; 

CAMPOS, Larissa de Lima e. A influência da TV Justiça no 

processo decisório do STF. Revista de Estudos Empíricos 

em Direito, v. 4, p. 38-56, 2017.
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Online platforms for decentralized content production or for plain social interaction 

constitute one of the fundamental frontiers of innovation on the internet. Companies 

and other entities contribute to this by designing the system and maintaining it in their 

servers, while also taking steps to guarantee that internet users can make the best out of 

such environments. That is to say, although the purpose of such companies is to profit 

from user-generated content or to simply let individuals co-exist in communion with one 

another, they play a crucial role as intermediaries. Because they are the managers of on-

line communities where — just like in the real world —infringements of the law can occur, 

these companies are constantly sued by users or third parties alleging that they have a 

responsibility for what is done on their platform.

HARTMANN, Ivar A. Let the Users be the Filter? Crowd-

sourced Filtering to Avoid Online Intermediary Liability. 

Journal of the Oxford Centre for Socio-Legal Studies, v. 

2017, p. 21-47, 2017.
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Brazil’s Supremo Tribunal Federal (STF) is an especially interesting case for scholars 

with an interest in judicial behavior. The justices of the STF rule in tens of thousands of 

cases per year, in a great variety of legal disputes. The ideological breakdown of the STF 

remains puzzling. Observers of the STF find that a single left-right dimension is entirely 

inadequate to describe the voting coalitions that form in the court. In this paper, we 

utilize a new dataset covering a representative sample of all cases decided by the STF 

between 1992 and 2013. The first important finding is that the voting patterns of the STF 

show that at least four dimensions are necessary to describe the justices’ ideal points. 

We then estimate ideal points for 23 justices on each of four dimensions, and associate 

these dimensions with the dominant areas of law with which the STF deals. Finally, we 

seek to use these ideal point estimates to compare the votes of the justices in key cases 

with their broader voting pattern.

HARTMANN, Ivar A.; HUDSON, Alexander. Can you bury 

ideology? An Empirical Analysis of the Ideal Points of the 

Ministers of Brazil’s Supremo Tribunal Federal. A&C. Re-

vista de Direito Administrativo & Constitucional, v. 17, p. 

43-59, 2017.
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O artigo é o resultado de pesquisa quantitativa com objetivo de responder duas per-

guntas: 1) os pedidos de vista no TSE são comuns? 2) os pedidos de vista no TSE são 

curtos? Foram capturados os dados básicos, incluindo informações de andamentos pro-

cessuais, de 235.416 casos ingressados no tribunal entre janeiro de 2006 e maio de 2017. 

Os dados mostram que os pedidos de vista não são comuns no TSE. Apenas 1,17% dos 

processos no período tiveram um pedido de vista. Os dados também mostram que os pe-

didos de vista não são curtos. A média geral é de 66,97 dias, sendo que aproximadamente 

1/5 dos pedidos ultrapassa 100 dias — 5 vezes o prazo mais alongado pelo novo CPC.

HARTMANN, Ivar A.; SATOS JUNIOR, Fernando Alberto 

Correia dos; SILVA, Felipe Araujo; APPEL, Osias; CRAI-

ZER, Luis Eduardo Torres de Melo dos Santos Lima. Pe-

didos de vista no Superior Tribunal Eleitoral. Revista de 

Estudos Institucionais, v. 3, p. 1074-1111, 2017.
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Since 2012, same-sex marriage has been legal in Brazil. This, however, was accompli-

shed without the participation of any political branch: the only lawmaking actor involved 

was the Supreme Court. In existing studies on the judicialization of politics, lawmakers 

are typically the first movers, while courts function as actual or potential veto players 

regarding the outcome of the legislative process. The Brazilian Supreme Court, however, 

when provoked by social and political actors under specific circumstances, has delivered 

decisions that: (a) established rules in areas of law where the elected branches had not 

made any decisions in the last decades; and (b) at least in how they came to be treated 

by the Supreme Court itself, foreclosed further congressional or presidential lawmaking 

on these topics. This paper is a case study on the conditions in which this judicial role 

— of a first and only legislative chamber — has emerged in Brazil. Although Brazilian 

constitutional law includes a couple of mechanisms designed for judicial review of legis-

lative omissions, it was the Supreme Court’s increasingly expansive reading of its own 

powers — not those deliberately designed to allow for judicial legislation — that created 

opportunities for social and political movements to bypass Congress and change the 

constitutional status quo according to their ideals. This new role of the Supreme Court, 

however, creates tension between two different justifications for judicial intervention in 

politics — when judges act last, they are constrained by not having also been the first to 

decide what the constitution requires and allows for on a given issue. In same-sex mar-

riage litigation and in several other recent cases, however, the Brazilian Supreme Court 

has been trying to have it both ways.

ARGUELHES, Diego Werneck; RIBEIRO, Leandro Molha-

no. Courts as the first and only legislative chambers? The 

Brazilian Supreme Court and the legalization of same-sex 

marriage. Verfassung und Recht in Übersee, v. 50, p. 260-

278, 2017.
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O presente artigo procura demonstrar que uma transformação radical se processa no 

mercado de trabalho no Brasil. No caso dos trabalhadores mais qualificados e contrata-

dos por empresas e instituições privadas brasileiras, muito do que ganham deixou de vir 

do salário tradicional e, cada vez mais, recebem como empresas, seja pela prestação de 

serviços, seja pela cessão de direitos de imagem. As determinantes aqui desenvolvidas 

parecem demonstrar que, mais do que ao empregado, é ao empregador que interessa 

contratar uma pessoa jurídica que presta serviços no lugar de uma pessoa física com vín-

culo empregatício. Ao contrário do que ocorre em outros países, nos quais a constituição 

de empresas para prática do trabalho pessoal é determinada pela alta carga tributária 

sobre a renda das pessoas físicas, no Brasil é o peso da tributação e dos encargos sobre 

os salários, além de obrigações trabalhistas, que parecem ser o fator mais importante 

para que tal prática aconteça.

AFONSO, José Roberto; PINTO, Vilma da Conceição; 

LUKIC, Melina de Souza Rocha. O trabalho pela pessoa ju-

rídica: muito além da reforma trabalhista. Revista dos Tri-

bunais: RT, São Paulo, v. 106, n. 985, p. 187-210, nov. 2017.
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Este artigo pretende analisar se as regras criadas até então no Brasil para tributação 

de controladas e coligadas no exterior seguem o modelo das Controlled Foreign Com-

pany (CFC) Rules adotado em outros países. A metodologia utilizada foi a análise da le-

gislação nacional e internacional bem como pesquisa bibliográfica e análise comparativa. 

Após o exame da estrutura das regras CFC criadas em outros países, definimos o modelo 

internacional e comparamos as normas brasileiras a esse modelo. As regras do país não 

adotam os critérios que utilizam a maioria das CFC rules — localização da investida e 

natureza das rendas — para determinar a possibilidade de tributação, mas somente para 

diferenciar a forma pela qual se dá a tributação. Desta forma, pode-se concluir que o 

Brasil não adota uma regra nos parâmetros das CFC Rules estrangeiras.

LUKIC, Melina de Souza Rocha; MUNIZ, Amanda Almeida. 

As regras brasileiras de tributação de controladas e coli-

gadas no exterior: verdadeiras Controlled Foreign Com-

pany (CFC) Rules? Revista de Direito Internacional, v. 14, 

p. 465-489, 2017.
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Brazil is a very broad country with a history of lack of sufficient investments in trans-

portation infrastructure. The rail system is no exception in this scenario. After initial 

private investments in the XIXth century, the sector became mostly publicly operated 

in the second half of the XXth century, especially through the incorporation of a federal 

State-owned company (SOE). It has also experienced increasing competition of trucks 

as a consequence of a public policy shift towards roads as the major means of transpor-

tation. After decades of emphasis in road transportation, in the 1990s Brazil privatized 

most of the existing railway system under concession agreements that covered both; 

infrastructure and services. In 2012, the federal government launched the National Lo-

gistics Program (PIL I), which, among other goals, aimed at fostering investments to 

expand the rail network and promote intra-modal competition, by means of a profound 

unbundling regulatory reform. This new regulatory framework posed considerable legal 

and economic challenges, which, coupled with macroeconomic instability, prevented 

the reform from being implemented. In this paper, we argue that the Brazilian rail system 

is lagging behind needs. Poor governance coupled with lack of long-term consistent 

policy planning have undermined sector’s capacity to attract new investments. We con-

clude by suggesting that good governance matters for sectoral performance, and that 

the recent history of Brazilian railroad system illustrates that fragile governance and 

poor decision-making process can provide reasonable explanation for sector’s insuffi-

cient development.

SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; DAYCHOUM, Mariam. 

Two Decades of Rail Regulatory Reform in Brazil (1996-

2016). Utilities Policy, v. 2017, p. 1-11, 2017.
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Este artigo tem como objetivo fornecer as ferramentas necessárias para a aplicação 

da metodologia cartesiana em matéria jurídica em países não francófonos, notadamente 

no Brasil. Com efeito, este método é comumente utilizado em todos os países de língua 

francesa, mas não se restringe à sua faceta jurídica, sendo ensinado, por exemplo, a partir 

do ensino secundário na França. Em relação ao Brasil, a ausência de uma metodologia 

jurídica específica pode tornar difícil a sistematização e organização de ideias. Isto é 

especialmente visível no domínio do Direito, em que é possível observar um excesso de 

exposição e uma dificuldade de empreender de maneira lógica uma melhor reflexão crí-

tica da parte dos estudantes de Direito. Partindo dessa constatação, a aplicação, mesmo 

com geometria variável, da metodologia jurídica francesa poderia contribuir para moti-

var uma reflexão aprofundada e uma análise crítica sobre um sujeito dado. Essa meto-

dologia consiste na elaboração de um plano que será o itinerário da demonstração e da 

argumentação proposta, de modo a ser uma ferramenta para melhor valorar o conteúdo 

do texto. A primeira parte deste artigo visa, portanto, estabelecer as bases necessárias 

para que os estudantes estrangeiros, incluindo os brasileiros, possam implementar a me-

todologia jurídica cartesiana por meio dos conjuntos de exercícios jurídicos mais utiliza-

dos nas faculdades de Direito francófonas (segunda parte).

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz; BOÉCHAT, Paulina. Mé-

thodologie Juridique Française / Metodologia Jurídica 

Francesa. Revista Quaestio Iuris, v. 10, p. 955-971, 2017.

2.11. PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

http://lattes.cnpq.br/0798538580002513
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Departing from a contemporary approach to international adjudication, this article 

aims to evaluate, firstly, the limits of compliance and its residual character when asses-

sing the effectiveness of the International Court of Justice with regards to Latin Ameri-

can states. Secondly, it deals with the importance of going beyond the traditional func-

tion of inter-state dispute settlement to assess the contribution of Latin American states 

to international law through cases submitted to the Court, independently from case-

-specific compliance. This is because a judgment that has not been complied with may 

substantially contribute to international law and produce important impacts on domestic 

authorities. Latin American cases constitute an example of this phenomenon.

ALMEIDA, Paula Wojcikiewicz. Beyond Compliance: Law-

-Making through Latin American Cases before the World 

Court. The Law and Practice of International Courts and 

Tribunals, v. 16, p. 245-263, 2017.

2.11. PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

http://lattes.cnpq.br/0798538580002513
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Considerando que a sobre-exploração dos recursos naturais está, muitas vezes, as-

sociada à falta ou insegurança de direitos de propriedade sobre recursos, bens e ser-

viços que beneficiam a sociedade como um todo, esse trabalho aborda o tratamento 

dessa problemática pelos instrumentos econômicos de gestão e regulação ambiental. 

Com base no referencial analítico de Direitos de Propriedade proposto nos trabalhos de 

Elinor Ostrom, Guido Calabresi e Douglas Melamed, foram analisados três instrumentos 

econômicos de gestão ambiental (tributação, sistemas de certificados negociáveis e pa-

gamentos por serviços ambientais) assim como uma experiência brasileira de cada um 

deles. Observamos que, ao tentar estabelecer um sistema econômico mais eficiente e 

sustentável via internalização de externalidades ambientais, os instrumentos econômicos 

de gestão ambiental engendram uma variedade de formas de atribuição tácitas de direi-

tos de propriedade relativos ao meio ambiente.  Ou seja, para que resultados eficientes 

(tanto ambientalmente quanto economicamente) possam ser de fato gerados, é essen-

cial que o Direito atue no sentido de garantir a segurança jurídica dessas atribuições, 

formalizando arranjos institucionais claros e impondo sanções efetivas para aqueles que 

não forem complacentes com a modelagem jurídica e econômica estabelecida para os 

instrumentos. Fica claro, portanto, que uma política ambiental eficaz não pode prescindir 

de um tratamento multidisciplinar que se aproprie das ciências jurídica e econômica.

SANTOS, Laura Meneghel dos; PORTO, Antônio José Ma-

ristrello; SAMPAIO, Rômulo Silveira da Rocha. Direitos de 

propriedade e instrumentos econômicos de regulação 

ambiental: uma análise das atribuições implícitas. Revista 

Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, p. 99-121, 2017.

2.12. RÔMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO
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A França adotou o modelo de governança executiva de forma hierárquica e piramidal 

(Executivo Unitário), influenciando o sistema tripartite brasileiro e a atuação do Chefe do 

Poder Executivo. Os Estados Unidos da América estruturaram-se sob a forma de federa-

ção presidencialista, inspirando o Brasil republicano (1891). A burocracia estadunidense 

foi estruturada por meio de agências externas ao Poder Executivo, formando o Estado 

Administrativo. Pretende-se neste artigo investigar o surgimento e a evolução do mo-

delo de Estado Administrativo norte-americano e se houve influência desse modelo na 

burocracia brasileira.

GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, Executivo uni-

tário e Estado administrativo. Revista Estudos Institucio-

nais, v. 3, p. 123-152, 2017.

2.13. SÉRGIO GUERRA

http://lattes.cnpq.br/0368179795316496
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O objeto deste estudo é examinar se a entrega de fatura do serviço público de distri-

buição de energia elétrica, direta ou indiretamente, pela concessionária, configura ofensa 

ao privilégio postal ou atividade inerente e essencial ao serviço público regulado, legal-

mente concedido pelo Estado ao particular.

GUERRA, Sérgio; PIAU, Lara. Regulação das faturas de 

energia elétrica no ambiente de privilégio postal. A&C. 

Revista de Direito Administrativo & Constitucional, v. 17, 

p. 153-170, 2017.

2.13. SÉRGIO GUERRA
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Na segunda metade do século XX, verificou-se, em diversos Estados, a experimen-

tação de forte aspiração por uma democracia material destacando-se, entre o final da 

década de 1980 e o início da década de 1990, um sucessivo processo de mutação das 

instituições públicas e, por conseguinte, do Direito Público. Podemos afirmar que, no 

Brasil, esse novo sentido do Direito deve-se, em grande parte, a alguns fatores que nos 

levam ao tema da função da regulação.

GUERRA, Sérgio. Tecnicidade e regulação estatal no setor 

de infraestrutura. Fórum Administrativo, v. 17, p. 61-71, 2017.

2.13. SÉRGIO GUERRA
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O presente artigo visa examinar a instituição de regiões metropolitanas, pelo Estado, 

para a execução de funções públicas de interesse comum, abordando aspectos acerca 

da idealização, surgimento e evolução das regiões metropolitanas que contaram com as 

inestimáveis contribuições do Professor Hely Lopes Meirelles. Para tanto, serão aborda-

dos o seu conceito, o disciplinamento e o posicionamento jurisprudencial sobre o poder 

concedente dos serviços públicos nas regiões metropolitanas, notadamente após a deci-

são do Supremo Tribunal Federal na ADI 1842-RJ.

GUERRA, Sérgio. Integração metropolitana e a prestação 

de serviços públicos de interesse comum. Revista Inte-

resse Público, v. 105, p. 215-231, 2017.

2.13. SÉRGIO GUERRA

http://lattes.cnpq.br/0368179795316496
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Partindo da análise de decisões proferidas ao longo de um ano (2015) pelas Câmaras 

Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, buscou-se examinar de que forma a 

tecnologia da monitoração eletrônica vem sendo aplicada pelo Poder Judiciário. O pre-

sente artigo apresenta os resultados dessa análise, discutindo (1) a questão da limitação 

do uso desta ferramenta como alternativa à prisão cautelar e (2) as problemáticas liga-

das à sua aplicação pelo Tribunal no âmbito da execução penal.

BOTTINO, Thiago Bottino do; PRATES, Fernanda. Notas 

sobre a política de monitoração eletrônica no estado do 

Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Direito Processual 

Penal, v. 3, p. 719-746, 2017.

2.14. THIAGO BOTTINO DO AMARAL
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3.1. CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO

RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert. A Netflix e o destino da TV por assinatura. JOTA, 

09 out. 2017.

http://lattes.cnpq.br/9694200934261935
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3.2. DIEGO WERNECK ARGUELHES
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São Paulo, 19 maio 2017.
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fev. 2017.
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nário. JOTA, 01 fev. 2017.
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JOTA, 19 jan. 2017.

ARGUELHES, Diego Werneck. Temer e Lava Jato: não é proibido investigar. JOTA, 06 

jan. 2017.
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