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1. Publicação de Livros e
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1.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

SAMPAIO, P. R. P.; PORTO, A. J. M. A experiência brasileira em Atos de Concentração e as alterações promovidas
pela Lei nº 12.529/2011. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; PFEIFFER, Roberto (org.). Evolução do antitruste no
Brasil. São Paulo: Singular, 2018. v. 1. p. 663-683.
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1.2 DANIEL VARGAS

VARGAS, D. A degradação constitucional brasileira. In:
BOLONHA, C.; OLIVEIRA, F. C. de S. (org.). 30 anos da
Constituição de 1988: uma jornada inacabada. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 361-368.

“No Brasil, sob o ‘céu’ de uma evocatio dei (‘Deus é brasileiro’), desde 1988, pode-se
observar um sábio equilíbrio de tradição e inovação.” “Mesmo as melhores constituições
[...] são ‘edifícios’ e estruturas ‘inacabadas’, tão vulneráveis, tão frágeis quanto todo o
trabalho humano. [...] Do ponto de vista da ciência cultural, [...] o Estado Constitucional
é, antes de mais nada, o projeto de paz por excelência”.
Peter Häberle
“Das misérias morais na vida dos povos, a mais devastadora é a miséria política associada à corrupção. Ela arruína repúblicas, arrasa reinos, corrompe governos, instaura
ditaduras, leva regimes e instituições ao despreparo e ao patíbulo, veste de luto uma
nação, derrama sangue inocente, sacrifica gerações, opera os piores retrocessos da história, acende as chamas do ódio, da guerra civil e da desunião mortal”.
Paulo Bonavides
“As Constituições protegem alguns direitos devido à crença de que esses direitos
são, em algum sentido, pré ou extra políticos — isto é, porque os indivíduos devem poder
exercê los, independentemente do que as maiorias possam pensar”.
Cass R. Sunstein
“É sempre bom relembrar: a história é um caminho que se escolhe, e não um destino
que se cumpre. Ao longo dos anos, a Constituição tem sido uma boa bússola. Sobre o
desencanto de uma República que ainda não foi, precisamos que ela nos oriente em um
novo começo”.
Luís Roberto Barroso
12
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1.2 DANIEL VARGAS

VARGAS, D.; BELMIRO, M. L. Intervenção federal: o esgarçamento da democracia federativa brasileira. In: CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio (org.). Três décadas de reforma constitucional: onde
e como o Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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1.2 DANIEL VARGAS

VARGAS, Daniel (coord.). Justiça na contemporaneidade: como os clássicos nos ensinam a entender a realidade.
Curitiba: Juruá, 2018.

Não há forma melhor para aprender a questionar do que interagir com os clássicos da
Justiça. Cada um dos grandes pensadores da política e da economia, desde a Antiguidade, notabilizaram-se pela capacidade ímpar de pôr em xeque a tradição em seu tempo
e inaugurar, com nomes e verbos, novas trajetórias de pensamento e de ação. A própria
ideia de filosofia (philos + sophia) significa a busca do conhecimento — não é a resposta,
o conhecimento em si, mas, ao contrário, a arte de indagar que causa paixão e admiração. Na história da Justiça, a pergunta-chave que orienta os clássicos do pensamento é
aparentemente simples: como organizar a vida em sociedade? Ao aprofundar o questionamento, os clássicos também se perguntaram sobre como lidar com as diferenças de
valores e interpretações, sobre como promover o talento e a individualidade, sobre como
desenvolver o comércio e as nações, sobre como se relacionar com o mundo de forma
adequada; enfim, sobre como viver bem.

14
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1.2 DANIEL VARGAS

VARGAS, Daniel (coord.). Justiça na contemporaneidade: como os clássicos nos ensinam a entender a realidade.
Curitiba: Juruá, 2018. Versão de Portugal.

Não há forma melhor para aprender a questionar do que interagir com os clássicos da
Justiça. Cada um dos grandes pensadores da política e da economia, desde a Antiguidade, notabilizaram-se pela capacidade ímpar de pôr em xeque a tradição em seu tempo
e inaugurar, com nomes e verbos, novas trajetórias de pensamento e de ação. A própria
ideia de filosofia (philos + sophia) significa a busca do conhecimento — não é a resposta,
o conhecimento em si, mas, ao contrário, a arte de indagar que causa paixão e admiração. Na história da Justiça, a pergunta-chave que orienta os clássicos do pensamento é
aparentemente simples: como organizar a vida em sociedade? Ao aprofundar o questionamento, os clássicos também se perguntaram sobre como lidar com as diferenças de
valores e interpretações, sobre como promover o talento e a individualidade, sobre como
desenvolver o comércio e as nações, sobre como se relacionar com o mundo de forma
adequada; enfim, sobre como viver bem.
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1.2 DANIEL VARGAS

VARGAS, D.; CRUZ, L. F. O debate constitucional da educação: acesso versus qualidade. In: CERDEIRA, Pablo;
VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio (org.).
Três décadas de reforma constitucional: onde e como o
Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de
1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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1.3 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W. Juízes falando pelo povo: populismo
judicial para além das decisões judiciais. In: BOLONHA,
C.; OLIVEIRA, F. C. de S. (org.). 30 anos da Constituição
de 1988: uma jornada inacabada. Belo Horizonte: Fórum,
2018. p. 361-368.

“No Brasil, sob o ‘céu’ de uma evocatio dei (‘Deus é brasileiro’), desde 1988, pode-se
observar um sábio equilíbrio de tradição e inovação.” “Mesmo as melhores constituições
[...] são ‘edifícios’ e estruturas ‘inacabadas’, tão vulneráveis, tão frágeis quanto todo o
trabalho humano. [...] Do ponto de vista da ciência cultural, [...] o Estado Constitucional
é, antes de mais nada, o projeto de paz por excelência”.
Peter Häberle
“Das misérias morais na vida dos povos, a mais devastadora é a miséria política associada à corrupção. Ela arruína repúblicas, arrasa reinos, corrompe governos, instaura
ditaduras, leva regimes e instituições ao despreparo e ao patíbulo, veste de luto uma
nação, derrama sangue inocente, sacrifica gerações, opera os piores retrocessos da história, acende as chamas do ódio, da guerra civil e da desunião mortal”.
Paulo Bonavides
“As Constituições protegem alguns direitos devido à crença de que esses direitos
são, em algum sentido, pré ou extra políticos — isto é, porque os indivíduos devem poder
exercê los, independentemente do que as maiorias possam pensar”.
Cass R. Sunstein
“É sempre bom relembrar: a história é um caminho que se escolhe, e não um destino
que se cumpre. Ao longo dos anos, a Constituição tem sido uma boa bússola. Sobre o
desencanto de uma República que ainda não foi, precisamos que ela nos oriente em um
novo começo”.
Luís Roberto Barroso
FGV DIREITO RIO
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1.3 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, L. M. Criatura e/ou criador: transformações do Supremo Tribunal Federal sob
a Constituição de 1988. In: BARROSO, L. R.; MELLO, P.
P. C. (org.). A República que ainda não foi: 30 anos da
Constituição na visão da escola de direito constitucional
da UERJ. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 367-391.

O propósito deste livro é celebrar os trinta anos de vida da Constituição de 1988, a
despeito dos vendavais, tempestades e crises de todos esses anos. Nele, há uma amostra
da valiosa produção acadêmica da Escola de Direito Constitucional da UERJ e da contribuição que tem oferecido para o desenvolvimento do direito constitucional no Brasil.
Uma coletânea que expressa a pluralidade de visões dos seus autores, tendo por traço
comum o compromisso com a democracia, a proteção dos direitos fundamentais e a
efetividade da Constituição. Muitos dos maiores nomes do direito público brasileiro estão
nestas páginas: acadêmicos que percorreram caminhos novos, por onde pouca gente
tinha andado.

18
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1.4 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO

CARVALHO, E. M.; WEGNER, R. 丝绸之路穿越大西洋及其对巴
西的影响. In: GUO Cunhai 郭存海 (org.). “一带一路”和拉丁美
洲新机遇与新挑战。. Beijing: Blossom Press, 2018. p. 142-160.

O artigo discute as distinções e os elementos de convergência econômica e jurídica
da principal iniciativa da política externa chinesa, qual seja o Cinturão e Rota, com os
projetos de integração econômica existentes na América do Sul. A Iniciativa Cinturão
e Rota (ICR) é uma plataforma de cooperação internacional que se refere ao Cinturão
Econômico da Rota da Seda e a Rota Marítima da Seda do Século 21. Ambas as iniciativas
foram propostas no final de 2013 pelo presidente chinês, Xi Jinping, e abrange mais de
setenta países e organizações internacionais. Ao exercer uma influência sobre o desenvolvimento econômico dos países e regiões, ao longo das rotas, com repercussões sobre
a economia mundial, analisa-se se a ICR seria um vetor de desenvolvimento e integração
da América Latina.
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1.4 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO

CARVALHO, E. M. Prefácio. JIAHONG, He. Voltando dos
mortos: condenações injustas e justiça criminal na China.
Rio de Janeiro: Batel, 2018.

Voltando dos mortos: condenações injustas e justiça criminal na China é mais do que
um livro sobre a reforma jurídica e sobre condenações injustas na China. Seu autor nos
presenteia com uma visão envolvente sobre a estrutura judiciária chinesa, o processo de
investigação policial e a forma de atuação dos juízes, promotores e advogados dentro do
sistema de justiça chinês. Por isso, a obra é um ponto de partida excelente para qualquer
leitor em busca de conhecimento sobre a realidade do sistema de justiça criminal na
China. Voltando dos mortos... faz parte da Coleção Shu, que tem por objetivo divulgar a
cultura chinesa e seus aspectos ao mesmo tempo peculiares e universais.

20
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1.5 FERNANDO LEAL

LEAL, F. A. R. National objectives. In: GROTE, R.; LACHENMANN, F.; WOLFRUM, R. (ed.). Max Planck Encyclopedia
of Comparative Constitutional Law. Londres: Oxford University Press, 2018. v. único. p. 1-16.
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1.5 FERNANDO LEAL

HACHEM, D. W.; LEAL, F.; MENDONÇA, J. V. S. (org.).
Transformações do Direito Administrativo: o estado administrativo 30 anos depois da Constituição de 1988. Rio
de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.

A presente obra reúne os trabalhos apresentados pelos discentes participantes do
“III Seminário de Integração entre os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da FGV
Direito Rio e das Faculdades de Direito da PUCPR, UERJ e UFPR”. Seguindo o bem-sucedido formato dos encontros de 2016 e 2017, no dia 5 de dezembro de 2018, professores
e alunos dos Programas de Pós-Graduação das quatro instituições e, ainda, discentes
de outros Programas se reuniram (desta vez nas dependências da Procuradoria Geral
do Estado do Rio de Janeiro) para trocar impressões sobre pesquisas em andamento. O
fio condutor dessa terceira edição do evento foi o mote das transformações no Direito
Administrativo, com ênfase nos 30 anos das aproximações, diretas ou indiretas, bem-sucedidas ou problematizáveis, entre o Direito Administrativo e o Direito Constitucional.
Assim como nas outras duas edições, a obra segue orientada pelo espírito crítico e, ao
mesmo tempo, construtivo que deve nortear o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos; nas relações de respeito, admiração e amizade que aproximam os docentes e
discentes das quatro instituições; e no enfrentamento de tema atual e relevante para a
pesquisa em direito público no país.

22
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1.5 FERNANDO LEAL

LEAL, F. A. R. Súmula vinculante e reformas constitucionais. In: CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio;
SGANZERLA, Rogério (org.). Três Décadas de Reforma
Constitucional. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p.
289-294.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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1.6 IVAR A. HARTMANN

HARTMANN, I. A. M.; FERREIRA, L.; CHADA, D. M. O seu
ou o meu? Dados empíricos sobre a redistribuição de processos no Supremo. In: BÜHRING, Marcia Andrea; FUHRMANN, Italo Roberto; TABARELLI, Liane (org.). Direitos
fundamentais: Direito Ambiental e os novos direitos
para o desenvolvimento socioeconômico. Caxias do Sul:
EDUCS, 2018. v. 1. p. 120-144.

A coletânea Direitos fundamentais: Direito Ambiental e os novos direitos para o desenvolvimento socioeconômico, projeto idealizado e desenvolvido pelos advogados e
professores Marcia Andrea Bühring, Italo Roberto Fuhrmann e Liane Tabarelli, em parceria institucional com a Editora da Universidade de Caxias do Sul, pelo Programa de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) da UCS, torna público um conjunto de
textos científicos cujo eixo central radica na temática dos direitos fundamentais socioambientais nos contextos jurídico e político brasileiros, desde uma perspectiva interdisciplinar. A escolha do tema proposto deve-se a dois fatores preponderantes: do ponto
de vista institucional, o tema da proteção e promoção dos direitos fundamentais vai ao
encontro dos postulados estruturantes da história da advocacia no Brasil, pela atuação
profissional dos advogados na defesa imprescindível dos direitos individuais e sociais
dos cidadãos em juízo, promovendo a cidadania por meio da valorização permanente da
advocacia, como função social indispensável à Justiça.

24
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1.7 JOÃO MANOEL LIMA JUNIOR

LIMA JUNIOR, J. M. Autorregulação: regime jurídico. Curitiba: Juruá, 2018.

O objetivo desta obra é contribuir para a definição do regime jurídico aplicável à
autorregulação dos mercados financeiro e de capitais brasileiros por meio de uma investigação sobre os limites da juridicidade da criação de regras, fiscalização e aplicação
de penalidades por pessoas jurídicas de direito privado atuantes na autorregulação dos
mercados financeiro e de capitais. Neste livro, a hipótese de que a atuação das instituições autorreguladoras privadas na regulação das atividades empresariais realizadas
nos mercados financeiros e de capitais brasileiros encontra limites em sua juridicidade
é analisada a partir da premissa de que a autorregulação dos mercados financeiros e de
capitais, da forma como organizada e operacionalizada atualmente, está sujeita a alguns
conflitos de interesses específicos que (1) podem ser irredutíveis a qualquer mecanismo
de gerenciamento de conflitos entre interesses públicos e interesses privados; ou (2) dependem de uma estrutura de controle de sua legalidade e legitimidade diferente daquela
observada atualmente. A obra é composta por três capítulos: o capítulo 1 compreende a
introdução, apresentação de conceitos fundamentais para a elaboração da pesquisa e a
explicação dos métodos utilizados para realizar a pesquisa; o capítulo 2 analisa as repercussões jurídicas e institucionais decorrentes do relacionamento entre os conceitos de
autorregulação e autoridade; e o capítulo 3 analisa as potenciais repercussões jurídicas
e políticas decorrentes do relacionamento entre os conceitos de autorregulação e poder
econômico e político.
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1.7 JOÃO MANOEL LIMA JUNIOR

LIMA JUNIOR, J. M. Autorregulação: regime jurídico. Curitiba: Juruá, 2018. Versão de Portugal.

O objetivo desta obra é contribuir para a definição do regime jurídico aplicável à
autorregulação dos mercados financeiro e de capitais brasileiros por meio de uma investigação sobre os limites da juridicidade da criação de regras, fiscalização e aplicação
de penalidades por pessoas jurídicas de direito privado atuantes na autorregulação dos
mercados financeiro e de capitais. Neste livro, a hipótese de que a atuação das instituições autorreguladoras privadas na regulação das atividades empresariais realizadas
nos mercados financeiros e de capitais brasileiros encontra limites em sua juridicidade
é analisada a partir da premissa de que a autorregulação dos mercados financeiros e de
capitais, da forma como organizada e operacionalizada atualmente, está sujeita a alguns
conflitos de interesses específicos que (1) podem ser irredutíveis a qualquer mecanismo
de gerenciamento de conflitos entre interesses públicos e interesses privados; ou (2) dependem de uma estrutura de controle de sua legalidade e legitimidade diferente daquela
observada atualmente. A obra é composta por três capítulos: o capítulo 1 compreende a
introdução, apresentação de conceitos fundamentais para a elaboração da pesquisa e a
explicação dos métodos utilizados para realizar a pesquisa; o capítulo 2 analisa as repercussões jurídicas e institucionais decorrentes do relacionamento entre os conceitos de
autorregulação e autoridade; e o capítulo 3 analisa as potenciais repercussões jurídicas
e políticas decorrentes do relacionamento entre os conceitos de autorregulação e poder
econômico e político.
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LIMA JUNIOR, J. M.; CAMPOS, L. L. E.; VANNUZINI, L. P.
W.; NEVES, F. As Chinese Walls na experiência brasileira
de regulação do mercado de capitais. In: BOTTINO, Thiago (org.). Reflexos penais da regulação. Curitiba: Juruá,
2018. v. II. p. 139-162.

Deve o Estado proteger jurídico-penalmente a economia, ou deve impor aos atores
econômicos as menores restrições possíveis em favor do crescimento econômico? Deve
o legislador regular os delitos econômicos com a legislação penal (seja no Código Penal,
seja em lei especial), ou deve configurá-los como infrações administrativas (regulação
tributária, fiscal, previdenciária)? Essas são as questões que os artigos compilados nesse
livro buscam discutir. Para tanto, uniram-se professores de três diferentes programas
de pós-graduação e seus respectivos alunos, de modo que esse livro é o resultado concreto da integração intensa entre esses programas. A FGV Direito Rio, por meio do seu
Mestrado em Direito e Regulação (com a linha de pesquisa Governança, Tecnologia e
Sustentabilidade); a PUC-Minas, representada pelo curso de Mestrado e Doutorado em
Processo na construção do Estado Democrático de Direito (com a linha Justiça Consensual e Devido Processo Legal); e a UERJ, representada pelo curso de Mestrado e Doutorado em Direito Penal.
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LIMA JUNIOR, J. M.; CAMPOS, L. L. E.; VANNUZINI, L. P.
W.; NEVES, F. As Chinese Walls na experiência brasileira
de regulação do mercado de capitais. In: BOTTINO, Thiago (org.). Reflexos penais da regulação. Curitiba: Juruá,
2018. v. II. p. 139-162. Versão de Portugal.

Deve o Estado proteger jurídico-penalmente a economia, ou deve impor aos atores
econômicos as menores restrições possíveis em favor do crescimento econômico? Deve
o legislador regular os delitos econômicos com a legislação penal (seja no Código Penal,
seja em lei especial), ou deve configurá-los como infrações administrativas (regulação
tributária, fiscal, previdenciária)? Essas são as questões que os artigos compilados nesse
livro buscam discutir. Para tanto, uniram-se professores de três diferentes programas
de pós-graduação e seus respectivos alunos, de modo que esse livro é o resultado concreto da integração intensa entre esses programas. A FGV Direito Rio, por meio do seu
Mestrado em Direito e Regulação (com a linha de pesquisa Governança, Tecnologia e
Sustentabilidade); a PUC-Minas, representada pelo curso de Mestrado e Doutorado em
Processo na construção do Estado Democrático de Direito (com a linha Justiça Consensual e Devido Processo Legal); e a UERJ, representada pelo curso de Mestrado e Doutorado em Direito Penal.
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LIMA JUNIOR, J. M. Tratamento jurídico diferenciado às
Microempresas e às EPPs. In: CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogerio (org.). Três
décadas de reforma constitucional: onde e como o Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de
1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p. 383-388.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, L. M. Criatura e/ou criador: Transformações do Supremo Tribunal Federal sob
a Constituição de 1988. In: BARROSO, L. R.; MELLO, P.
P. C. (org.). A República que ainda não foi: 30 anos da
Constituição na visão da escola de direito constitucional
da UERJ. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 367-391.

O propósito deste livro é celebrar os trinta anos de vida da Constituição de 1988, a
despeito dos vendavais, tempestades e crises de todos esses anos. Nele, há uma amostra
da valiosa produção acadêmica da Escola de Direito Constitucional da UERJ e da contribuição que tem oferecido para o desenvolvimento do direito constitucional no Brasil.
Uma coletânea que expressa a pluralidade de visões dos seus autores, tendo por traço
comum o compromisso com a democracia, a proteção dos direitos fundamentais e a
efetividade da Constituição. Muitos dos maiores nomes do direito público brasileiro estão
nestas páginas: acadêmicos que percorreram caminhos novos, por onde pouca gente
tinha andado.
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FABRIS CAMPOS, L.; AVILA, J.; GOMES, J. C. A. Direito
de pessoas trans no Supremo. In: FALCÃO, J.; PEREIRA,
T.; ARGUELHES, D. W.; RECONDO, F. (org.). O Supremo
Tribunal Criminal: o Supremo em 2017. Belo Horizonte:
Letramento, 2018. p. 321-325.

Em 2017, enquanto a Operação Lava Jato avançava sobre atores-chave do cenário
político nacional, o Supremo Tribunal Federal foi mais e mais provocado a atuar sobre
questões criminais — seja decidindo teses gerais sobre o funcionamento das instituições
de justiça, seja resolvendo diretamente o destino de atores políticos em ações penais.
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 insuficiente. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o
comportamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não
o fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta,
ou de uma decisão individual liminar? Como as mudanças de posição dentro do tribunal
podem ser entendidas no contexto político mais amplo? E, fora do tribunal, como as
estratégias de diferentes atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais
os efeitos políticos mais amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento
interno do tribunal? 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 problemas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o
tribunal e a Constituição, na Praça dos Três Poderes —, ao longo do ano de 2017, reflete
também um esforço coletivo de repensar e aperfeiçoar o funcionamento das nossas
principais instituições constitucionais.
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FABRIS CAMPOS, L.; GOMES, J. C. A. Direito de pessoas
trans e o labirinto no Supremo. In: FALCÃO; J.; PEREIRA, T.; WERNECK, D.; RECONDO, F. (org.). O Supremo
Tribunal Criminal: o Supremo em 2017. Belo Horizonte:
Letramento, 2018. p. 292-295

Em 2017, enquanto a Operação Lava Jato avançava sobre atores-chave do cenário
político nacional, o Supremo Tribunal Federal foi mais e mais provocado a atuar sobre
questões criminais — seja decidindo teses gerais sobre o funcionamento das instituições
de justiça, seja resolvendo diretamente o destino de atores políticos em ações penais.
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 insuficiente. Há imagens públicas, há informação, mas ainda falta tradução e análise sobre o
comportamento do tribunal. Quais os casos que o tribunal deveria ter decidido, mas não
o fez? Quais as implicações políticas de um pedido de vista, de uma mudança de pauta,
ou de uma decisão individual liminar? Como as mudanças de posição dentro do tribunal
podem ser entendidas no contexto político mais amplo? E, fora do tribunal, como as
estratégias de diferentes atores têm moldado a pauta e as decisões do Supremo? Quais
os efeitos políticos mais amplos de uma mudança aparentemente pequena no regimento
interno do tribunal? 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 problemas, temas e impasses dentro do Supremo — ou orbitando o
tribunal e a Constituição, na Praça dos Três Poderes —, ao longo do ano de 2017, reflete
também um esforço coletivo de repensar e aperfeiçoar o funcionamento das nossas
principais instituições constitucionais.
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BELLI, L. Las redes comunitarias y el principio de Autodeterminación de Red. In: BELLI, L.; CAVALLI, O. (ed.). Gobernanza y regulaciones de internet en América Latina.
Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p. 205-234.

A internet tornou-se parte integrante da vida de todos os indivíduos conectados e
uma ferramenta essencial para a formação de nossas opiniões e para nos permitir aprender, comunicar, socializar, empreender e ter acesso a serviços públicos livremente. Este
volume não pretende analisar, exaustivamente, a evolução e o impacto da internet, na
América Latina, mas sim oferecer os elementos necessários, para poder compreender e
questionar várias das facetas que compõem o prisma da governança da internet e analisar criticamente várias das ferramentas regulatórias que influenciam sua evolução na
região. Este trabalho adota uma abordagem multissetorial no sentido de incluir uma série
de análises muito heterogêneas, escritas por alguns dos mais reconhecidos especialistas
da região, do mundo acadêmico, dos setores público e privado, da sociedade civil e da
comunidade técnica. Este livro celebra dez anos de debates multissetoriais, no âmbito
da South School on Internet Governance (SSIG), confrontando diferentes opiniões sobre
governança e as regulações de infraestrutura, conectividade, privacidade, cibersegurança e evoluções tecnológicas na América Latina. Nesse sentido, o leitor poderá encontrar
opiniões variadas e, por vezes, divergentes, pois o objetivo deste trabalho não é oferecer
soluções definitivas, mas apenas comunicar ideias e elementos de reflexão pluralistas,
para ajudar cada um a formar sua opinião de maneira crítica e independente.
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BELLI, L. Community Networks: Bridging Digital Divides
through the Enjoyment of Network Self-determination.
In: BELLI, L. (org.). The community network manual: how
to build the internet yourself. Rio de Janeiro: FGV Direito
Rio, 2018. p. 23-40.

This volume is jointly published by Fundação Getulio Vargas (FGV), International Telecommunication Union (ITU) and Internet Society (ISOC). This volume is the result of
the 2018 Call for Papers of UN IGF Dynamic Coalition on Community Connectivity (DC3)
and it is the Official 2018 DC3 Outcome. DC3 is a multistakeholder group, fostering a
cooperative analysis of community networks, exploring how such initiatives may be used
to improve connectivity while empowering Internet users, triggering the creation of new
content, applications, services and organisations, developed by the local community
for the local community. Community networks rely on the active participation of local
communities in the design, development and management of network infrastructure as
a common resource. These networks give rise to new infrastructures, new governance
models and new business opportunities and facilitate the free flow of information and
knowledge, filling the lacunae left by the traditional internet access-provision paradigm.
This book is the third volume of a trilogy demonstrating the vitality, quality and interest
of the contributions, projects and policy suggestions developed by DC3 members. It
also proves that such vitality, quality and interest are not decreasing over time but, on
the contrary, ideas and initiatives developed by DC3 members are increasing and cross-fertilising each other’s, while some of the most relevant institutions in the world are
recognising their importance, value and impact.
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BELLI, L. Gobernanza y regulaciones de Internet: una presentación crítica. In: BELLI, L.; CAVALLI, O. (ed.). Gobernanza y regulaciones de internet en América Latina. Rio
de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p. 43-70.

A internet tornou-se parte integrante da vida de todos os indivíduos conectados e
uma ferramenta essencial para a formação de nossas opiniões e para nos permitir aprender, comunicar, socializar, empreender e ter acesso a serviços públicos livremente. Este
volume não pretende analisar, exaustivamente, a evolução e o impacto da internet, na
América Latina, mas sim oferecer os elementos necessários, para poder compreender e
questionar várias das facetas que compõem o prisma da governança da internet e analisar criticamente várias das ferramentas regulatórias que influenciam sua evolução na
região. Este trabalho adota uma abordagem multissetorial no sentido de incluir uma série
de análises muito heterogêneas, escritas por alguns dos mais reconhecidos especialistas
da região, do mundo acadêmico, dos setores público e privado, da sociedade civil e da
comunidade técnica. Este livro celebra dez anos de debates multissetoriais, no âmbito
da South School on Internet Governance (SSIG), confrontando diferentes opiniões sobre
governança e as regulações de infraestrutura, conectividade, privacidade, cibersegurança e evoluções tecnológicas na América Latina. Nesse sentido, o leitor poderá encontrar
opiniões variadas e, por vezes, divergentes, pois o objetivo deste trabalho não é oferecer
soluções definitivas, mas apenas comunicar ideias e elementos de reflexão pluralistas,
para ajudar cada um a formar sua opinião de maneira crítica e independente.
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BELLI, L. Neutralidad de la red, el zero-rating y el Marco
Civil de Internet. In: BELLI, L.; CAVALLI, O. (ed.). Gobernanza y regulaciones de internet en América Latina. Rio
de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p. 177-201.

A internet tornou-se parte integrante da vida de todos os indivíduos conectados e
uma ferramenta essencial para a formação de nossas opiniões e para nos permitir aprender, comunicar, socializar, empreender e ter acesso a serviços públicos livremente. Este
volume não pretende analisar, exaustivamente, a evolução e o impacto da internet, na
América Latina, mas sim oferecer os elementos necessários, para poder compreender e
questionar várias das facetas que compõem o prisma da governança da internet e analisar criticamente várias das ferramentas regulatórias que influenciam sua evolução na
região. Este trabalho adota uma abordagem multissetorial no sentido de incluir uma série
de análises muito heterogêneas, escritas por alguns dos mais reconhecidos especialistas
da região, do mundo acadêmico, dos setores público e privado, da sociedade civil e da
comunidade técnica. Este livro celebra dez anos de debates multissetoriais, no âmbito
da South School on Internet Governance (SSIG), confrontando diferentes opiniões sobre
governança e as regulações de infraestrutura, conectividade, privacidade, cibersegurança e evoluções tecnológicas na América Latina. Nesse sentido, o leitor poderá encontrar
opiniões variadas e, por vezes, divergentes, pois o objetivo deste trabalho não é oferecer
soluções definitivas, mas apenas comunicar ideias e elementos de reflexão pluralistas,
para ajudar cada um a formar sua opinião de maneira crítica e independente.
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MOHALLEM, Michael Freitas; BRANDÃO, Bruno. Novas
medidas contra a corrupção. Rio de Janeiro: FGV, 2018.

Nos últimos anos, no Brasil, foram expostas as relações criminosas que se estabeleceram, há décadas, entre empresas e agentes políticos. Simultaneamente, presenciamos
a abertura de uma promissora janela de oportunidade para aprimoramento dos mecanismos de controle da corrupção. Infelizmente, o debate público iniciado pelo conjunto de propostas conhecido como “Dez Medidas Contra a Corrupção” foi precocemente encerrado no Congresso Nacional, antes que outras contribuições de organizações
sociais, acadêmicas e de especialistas pudessem se somar ao mais importante debate
dos últimos anos no país. Preocupados com os níveis de corrupção no país e com seus
efeitos sobre a sociedade brasileira, um grupo de especialistas comprometido em contribuir com a agenda anticorrupção, liderado pelos proponentes, iniciou a retomada da
reflexão sobre reformas sistêmicas. As propostas que assim nasceram buscaram revisar
alguns pontos já discutidos, assim como agregar novas perspectivas e conteúdo para
uma agenda renovada de reformas anticorrupção. A partir da compilação de melhores
práticas nacionais e internacionais e da colaboração de vários setores da sociedade brasileira, construiu-se o maior pacote anticorrupção já desenvolvido no mundo. Trata-se de
uma plataforma de propostas de reforma legislativa, administrativa e institucional, com o
objetivo de promover um debate público orientado às causas sistêmicas da corrupção e
de oferecer soluções permanentes para o seu enfrentamento no longo prazo. Esta iniciativa culminou na criação de um pacote com setenta medidas, incluindo anteprojetos de
lei, propostas de emenda à Constituição, projetos de resolução e outras normas voltadas
ao controle da corrupção.
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FRANCE, G.; MOHALLEM, M. F. As propostas de reforma
constitucional do foro por prerrogativa de função no STF.
In: CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogério (org.). Três décadas de reforma constitucional: onde e como o Congresso Nacional procurou
modificar a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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MOHALLEM, M. F.; CUNHA, B. A reforma da suplência no
Senado. In: CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio;
SGANZERLA, Rogério (org.). Três décadas de reforma
constitucional: onde e como o Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de 1988. Rio de Janeiro:
FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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MOHALLEM, M. F.; FRANCE, G. J.; SCOVINO, F.; CARABETTA, J. A evolução patrimonial incompatível com o
rendimento de parlamentar e as reformas nos sistemas de
controle de declaração de bens. In: CERDEIRA, P.; VASCONCELLOS, F.; SGANZERLA, R. (org.). Poder Legislativo Nacional: uma análise da produção legislativa do país
sob a ótica do Direito. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio,
2018. p. 39-78.

O projeto Congresso em Números da FGV Direito Rio combina dois importantes aspectos na área da pesquisa aplicada contemporânea: o uso massivo de dados extraídos
da Câmara dos Deputados e Senado Federal, a partir do uso de recursos da computação
e a reunião de uma equipe multidisciplinar, com conhecimento, por exemplo, em matemática aplicada, direito e ciência política. Esta obra reúne estudos de pesquisadores
da FGV Direito Rio que utilizaram os dados organizados e estruturados pela equipe do
Congresso em Números. São contribuições que procuram discutir aspectos substantivos
de normas aprovadas pelo Congresso Nacional ou mesmo fatores que impactam a produção de leis no país.
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MOHALLEM, M. F.; OLIVEIRA, I. C. V. de. A relação custo-voto dos evangélicos nas eleições para a Câmara dos
Deputados em 2010 e 2014. In: CERDEIRA, P.; VASCONCELLOS, F.; SGANZERLA, R. (org.). Poder Legislativo Nacional: uma análise da produção legislativa do país sob a
ótica do Direito. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p.
79-96.

O projeto Congresso em Números da FGV Direito Rio combina dois importantes aspectos na área da pesquisa aplicada contemporânea: o uso massivo de dados extraídos
da Câmara dos Deputados e Senado Federal, a partir do uso de recursos da computação
e a reunião de uma equipe multidisciplinar, com conhecimento, por exemplo, em matemática aplicada, direito e ciência política. Esta obra reúne estudos de pesquisadores
da FGV Direito Rio que utilizaram os dados organizados e estruturados pela equipe do
Congresso em Números. São contribuições que procuram discutir aspectos substantivos
de normas aprovadas pelo Congresso Nacional ou mesmo fatores que impactam a produção de leis no país.
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MOHALLEM, M. F.; VARGAS, D.; ROLL, R. Cidadania constrangida: 22 tentativas frustradas de ampliação da iniciativa popular na Constituição do Brasil. In: CERDEIRA,
Pablo; VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogério
(org.). Três décadas de reforma constitucional: onde e
como o Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de 1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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VELOSO, I.; MOHALLEM, M. F.; CASTRO, M. Entre o direito e o dever de votar: uma análise das PECs sobre alistamento eleitoral e voto compulsório. In: CERDEIRA, Pablo;
VASCONCELLOS, Fábio; SGANZERLA, Rogério (org.).
Três décadas de reforma constitucional: onde e como o
Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de
1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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SAMPAIO, P. R. P. Os setores regulados de infraestrutura no contexto da Lei nº 12.529/2011. In: CAMPILONGO,
Celso Fernandes; PFEIFFER, Roberto (org.). Evolução do
antitruste no Brasil. São Paulo: Singular, 2018. p. 379-400.
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1.12 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO

SAMPAIO, P. R. P.; PORTO, A. J. M. A experiência brasileira em atos de concentração e as alterações promovidas
pela Lei nº 12.529/2011. In: CAMPILONGO, Celso Fernandes; PFEIFFER, Roberto (org.). Evolução do antitruste no
Brasil. São Paulo: Singular, 2018. p. 663-683.
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ALMEIDA, P. W. The Legitimacy of International Trade
Tribunals: the Case of Mercosur. In: ULFSTEIN, G.; RUIZ-FABRI, H.; HOWSE, R. (eds.). The Legitimacy of International Trade Tribunals. Cambridge: Cambridge University
Press, 2018.

The project aims at exploring the legitimacy role of a number of trade courts and tribunals. 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 selected trade tribunals in accordance with the relevant research questions; and the second
part will comprise comparative studies across different trade tribunals, including ASEAN; 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; WAEMU (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.
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GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

A eficiência, instituída como princípio, cria, pois, uma forma peculiar de responsabilidade do Estado. Trata-se de uma imputação de competências, cujos limites estão na
responsabilidade pela avaliação da solidariedade de meios e fins na emanação de atos
normativos e reguladores. Tratando-se de alocar meios e fins específicos, é competência
administrativa a serviço de uma decisão tomada entre várias alternativas políticas. [...]
Com isso, a competência instrumental conferida ao Poder Público obriga-o a completar
esse detalhamento, estabelecendo fins tecnicamente viáveis e encontrando os meios
adequados, responsabilizando-se, afinal, pela relação solidária de meios e fins (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 necessário repensar das
velhas fórmulas e deixar de enfrentar os novos desafios, sobretudo no que diz respeito
às complexidades regulatórias, quando batem de frente com escolhas impossíveis de se
reduzir a decisões de mera conveniência e oportunidade. [...] Talvez com isso se possa
ter uma pálida perspectiva do desafio a que se propõe Sérgio Guerra, ao voltar-se para a
materialização de uma teoria capaz de identificar as novas exigências postas às escolhas
administrativas, mormente pela elaboração de um novo instituto: a escolha regulatória. O
tema tem, seguramente, grande impacto no estudo doutrinário do direito administrativo
econômico, com capital relevância prática para a escolha administrativa em sede de setores complexos, nos quadros do sistema jurídico em nosso país. Certamente, trata-se de
uma obra cujo conteúdo vai muito além deste simples prefácio, dada a erudição jurídica
no trato da temática e a capacidade de fina reflexão, reveladas pelo autor, com quem me
congratulo pela quinta edição alcançada por este livro inovador.
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GUERRA, Sérgio. Riscos, assimetria regulatória e o desafio das inovações tecnológicas. In: FREITAS, Rafael Véras
de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FEIGELSON, Bruno (org.).
Regulação e novas tecnologias. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 83-98.

Estamos vivendo uma revolução provocada por inovações disruptivas. Novas tecnologias rompem com o modo de prestar e de oferecer bens e serviços aos consumidores.
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 detentores 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 atividades.
Esses e outros desafios são os objetos da presente obra coletiva, a qual temos o prazer
de apresentar aos leitores.
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GUERRA, Sérgio. Evolução do marco regulatório do setor
portuário brasileiro. In: PEREIRA, Cesar; SCHWIND, Rafael
Walbbach (org.). Direito portuário brasileiro. 2. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2018. p. 69-84.

A ideia central desta obra deriva de uma preocupação que é comum a todos os seus
autores, não importando suas áreas de especialização ou suas convicções doutrinárias.
Essa alteração implicou um novo desenho institucional, com grande centralização de
competências no Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, na ANTAQ — Agência Nacional de Transporte Aquaviário e a diminuição das atribuições da administração
portuária local e do CAP — Conselho da Autoridade Portuária. Talvez a mudança mais
sensível tenha sido a alteração substancial do regime dos terminais portuários autorizados. Independentemente de alguma esperada e necessária discordância em pontos
específicos, os autores desta obra convergem na premissa de que as alterações trazidas
pela Lei nº 12.815 exigem exame aprofundado e uma revisão de conceitos consolidados
sob o regime anterior. Este é o principal objetivo desta obra. Trata-se de uma reunião
de artigos de autores de grande expressão em seus campos de conhecimento, que se
dedicaram a enfrentar problemas práticos a partir de análises jurídicas ou econômicas
sobre a aplicação da nova legislação. O conjunto de ideias derivado dos estudos reunidos nesta coletânea reflete as meditações de especialistas com vivência prática e grande
profundidade teórica. Proporciona ao aplicador da Lei nº 12.815 e dos atos infralegais
a ela vinculados a orientação necessária para que o novo regime realize o que dele se
espera: oferecer as bases adequadas para o desenvolvimento nacional sustentável, com
eficiência e concretização das finalidades essenciais do Estado brasileiro. Resta aos organizadores apenas desejar que as ideias aqui lançadas sejam úteis e colaborem de modo
efetivo na evolução deste setor tão fundamental para o desenvolvimento do Brasil.
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GUERRA, S.; MARTINS, F. Princípios da atividade regulatória. In: CERDEIRA, Pablo; VASCONCELLOS, Fábio;
SGANZERLA, Rogério (org.). Três décadas de reforma
constitucional: onde e como o Congresso Nacional procurou modificar a Constituição de 1988. Rio de Janeiro:
FGV Direito Rio, 2018.

O tamanho da nossa Constituição influencia a quantidade de reformas sobre ela?
Há um limite para o reformismo constitucional nos títulos, capítulos e seções da Constituição? Até que ponto a modificação (alteração, criação ou revogação de dispositivos)
de uma seção contraria o desejo e objetivo do Poder Constituinte Originário? Podemos
dizer que o Poder Legislativo funciona como contenção às propostas de modificação da
Constituição? Essas questões serviram de referência para as investigações deste estudo
sobre as propostas de emenda à Constituição (PEC). Ao identificar cada dispositivo presente em cada uma das 5.142 PECs, conseguimos elaborar indicadores sobre modificação, sucesso e extensão da Constituição de 1988. Concluímos que, caso a quantidade de
dispositivos se restringisse a 1/3 dos dispositivos atuais, ainda assim persistiriam 51,36%
das propostas de modificação e 62,58% das modificações. Além disso, também identificamos que apenas 2% das propostas apresentadas pelos deputados e senadores foram
aprovadas. Ainda assim, em trinta anos, houve uma expansão de 23,4% em relação ao
texto original. Então, também concluímos que o próprio Poder Legislativo se contém na
reforma da Constituição. Esta obra é um convite a diversos questionamentos contemporâneos acerca da extensão da Constituição, o poder de reforma, seus limites e a capacidade do Poder Legislativo de autocontenção.
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GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael.
Tributação setorial. Rio de Janeiro: FGV, 2018. v. 1.

Este primeiro volume, dedicado ao estudo da tributação setorial, tem origem em profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que
despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos do direito. A intenção da FGV Direito Rio é tratar de questões atuais sobre o tema,
aliando a dogmática e a pragmática jurídicas. A obra trata, de forma didática e clara, dos
conceitos e princípios da tributação sobre patrimônio, analisando as questões em face
das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre o processo de reforma do Estado. O material aqui apresentado abrangerá assuntos
relevantes, como: 1) setor financeiro; 2) setor mineral; 3) setor imobiliário. Série Direito
Tributário.
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GUERRA, Sérgio; FALCÃO, Joaquim; ALMEIDA, Rafael.
Tributação setorial. Rio de Janeiro: FGV, 2018.v. 2.

Este segundo volume, dedicado ao estudo da tributação setorial, tem origem em
profunda pesquisa e sistemática consolidação dos materiais de aula acerca de temas que
despertam crescente interesse no meio jurídico e reclamam mais atenção dos estudiosos do direito. A intenção da FGV Direito Rio é tratar de questões atuais sobre o tema,
aliando a dogmática e a pragmática jurídicas. A obra trata, de forma didática e clara, dos
conceitos e princípios da tributação sobre patrimônio, analisando as questões em face
das condições econômicas do desenvolvimento do país e das discussões recentes sobre
o processo de reforma do Estado. O material aqui apresentado abrangerá assuntos relevantes, como: 1) Telecom; 2) petróleo. Série Direito Tributário.
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PEREIRA, Thomaz H. J. A. Julgamento de ações afirmativas nos EUA oferece lições. In: VALE, A. R. do; QUINTAS,
F. L. (org.). Estudos sobre a Jurisdição Constitucional.
São Paulo: Almedina, 2018. v. II. p. 305-310.

Obra coletiva elaborada pelos membros do Conselho Editorial do Observatório da
Jurisdição Constitucional, do Instituto Brasiliense de Direito Público. A obra contém diversos estudos que, nos últimos anos, foram publicados na coluna Observatório Constitucional, no site da revista Consultor Jurídico. Os artigos foram reelaborados e atualizados pelos autores e agora reunidos nesta obra, organizada em capítulos temáticos e
dividida em volumes.
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PEREIRA, Thomaz H. J. A. Soberania popular, representação e jurisdição constitucional. In: VALE, A. R. do; QUINTAS, F. L. (org.). Estudos sobre a Jurisdição Constitucional. São Paulo: Almedina, 2018. v. II. p. 13-20.

Obra coletiva elaborada pelos membros do Conselho Editorial do Observatório da
Jurisdição Constitucional, do Instituto Brasiliense de Direito Público. A obra contém diversos estudos que, nos últimos anos, foram publicados na coluna Observatório Constitucional, no site da revista Consultor Jurídico. Os artigos foram reelaborados e atualizados pelos autores e agora reunidos nesta obra, organizada em capítulos temáticos e
dividida em volumes.
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BOTTINO, Thiago. Direito e processo penal: reflexões
contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2018.

Bottino é um daqueles juristas que pensam o direito penal e processual penal brasileiro de forma crítica e atenta às diretrizes traçadas pela Lei Maior, a “Constituição Cidadã”,
na definição de Ulysses Guimarães, tão vilipendiada nos dias que correm.
Antonio Carlos Barandier
Advogado Criminalista
Quanto à obra ora apresentada, por evidente descabe aprofundar e tecer considerações, mesmo que favoráveis, ao conteúdo, em particular às conclusões do autor, antecipando-se e tirando do leitor o prazer de recebê-las e sobre elas refletir ao momento da
leitura. Importa, sim, chamar a atenção para o que o autor se propõe a partir de pesquisa
profunda na literatura jurídica brasileira e estrangeira, e na atenta constatação da evolução jurisprudencial: um estudo formatado em pareceres e textos doutrinários sobre
aspectos da teoria do crime e/ou do fato punível e a efetividade das garantias constitucionais no processo penal [...]. A obra de Bottino é de manifesta defesa do garantismo
penal, mostrando com acentuada contundência — sem perder a elegância do vernáculo
e a classe e respeito ao outro que pensa diferente, na firmeza do que sustenta — que há
uma indicativa desobediência a primados constitucionais, que estão a exigir a imposição
de limites.
José Muiños Piñero Filho
Magistrado; Mestre em Direito (UNESA);
Professor Universitário;
Presidente do Fórum Permanente de Direito Penal
e Processual Penal da EMERJ.
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BOTTINO, Thiago. Direito e processo penal: reflexões
contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2018. Versão de Portugal.

Bottino é um daqueles juristas que pensam o direito penal e processual penal brasileiro de forma crítica e atenta às diretrizes traçadas pela Lei Maior, a “Constituição Cidadã”,
na definição de Ulysses Guimarães, tão vilipendiada nos dias que correm.
Antonio Carlos Barandier
Advogado Criminalista
Quanto à obra ora apresentada, por evidente descabe aprofundar e tecer considerações, mesmo que favoráveis, ao conteúdo, em particular às conclusões do autor, antecipando-se e tirando do leitor o prazer de recebê-las e sobre elas refletir ao momento da
leitura. Importa, sim, chamar a atenção para o que o autor se propõe a partir de pesquisa
profunda na literatura jurídica brasileira e estrangeira, e na atenta constatação da evolução jurisprudencial: um estudo formatado em pareceres e textos doutrinários sobre
aspectos da teoria do crime e/ou do fato punível e a efetividade das garantias constitucionais no processo penal [...]. A obra de Bottino é de manifesta defesa do garantismo
penal, mostrando com acentuada contundência — sem perder a elegância do vernáculo
e a classe e respeito ao outro que pensa diferente, na firmeza do que sustenta — que há
uma indicativa desobediência a primados constitucionais, que estão a exigir a imposição
de limites.
José Muiños Piñero Filho
Magistrado; Mestre em Direito (UNESA);
Professor Universitário;
Presidente do Fórum Permanente de Direito Penal
e Processual Penal da EMERJ.
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BOTTINO, Thiago. Reflexos penais da regulação. Curitiba: Juruá, 2018. v. II.

O presente livro é o resultado concreto da integração de três programas de pós-graduação: o Mestrado em Direito e Regulação da FGV Direito Rio, o Mestrado e Doutorado
em Processo na Construção do Estado Democrático de Direito da PUC-Minas e a linha
de pesquisa “Tutela penal e processual penal dos direitos e garantias fundamentais” da
UNIFOR. Os trabalhos, embora oriundos de programas de pós-graduação diferenciados,
dialogam em torno de temas comuns, como: (1) tipificação de condutas criminosas em
áreas econômicas estritamente reguladas; (2) a regulação emanada de entes do Poder
Executivo e seus efeitos na persecução penal; (3) a administrativização do direito penal;
e (4) a regulação do sistema de justiça.
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BOTTINO, Thiago. Reflexos penais da regulação. Curitiba: Juruá, 2018. v. II. Versão de Portugal.

O presente livro é o resultado concreto da integração de três programas de pós-graduação: o Mestrado em Direito e Regulação da FGV Direito Rio, o Mestrado e Doutorado
em Processo na Construção do Estado Democrático de Direito da PUC-Minas e a linha
de pesquisa “Tutela penal e processual penal dos direitos e garantias fundamentais” da
UNIFOR. Os trabalhos, embora oriundos de programas de pós-graduação diferenciados,
dialogam em torno de temas comuns, como: (1) tipificação de condutas criminosas em
áreas econômicas estritamente reguladas; (2) a regulação emanada de entes do Poder
Executivo e seus efeitos na persecução penal; (3) a administrativização do direito penal;
e (4) a regulação do sistema de justiça.
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AMARAL, T. B. do. Clarence Earl Gideon. In: CASTRO NEVES, J. R. Os grandes julgamentos da História. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2018. p. 265-278.

Neste novo título da Coleção Cícero, figuras importantes do mundo jurídico se voltam, cada qual à sua maneira, para alguns dos julgamentos mais notáveis de todos os
tempos a fim de esclarecer para o leitor de hoje as circunstâncias em que aconteceram,
suas complexidades e, sobretudo, as lições que podem nos oferecer sobre nossa capacidade de acertar e errar. Para os amantes do Direito e dos grandes protagonistas da
História, bem como para todos aqueles que se interessam pelas humanidades em geral,
este é um livro repleto de lições oportunas para os dias atuais — um livro, numa só palavra, imprescindível.
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2. Artigos em Revistas
Acadêmicas
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2.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

PORTO, A. J. M.; FRANCO, P. F. Por uma análise também
econômica da responsabilidade civil do cadastro positivo:
abordagem crítica do art. 16 da Lei nº 12.414/11. Revista de
Direito do Consumidor, v. 27, p. 247-271, 2018.
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2.1 ANTÔNIO JOSÉ MARISTRELLO PORTO

PORTO, A. J. M; FRANCO, P. F. A teoria da perda de uma
chance e a microeconomia. Economic Analysis of Law
Review, v. 9, p. 202-225, 2018.

O valor das indenizações determinadas pelos juízes é, constantemente, alvo de críticas e discussões. A pergunta que antecede e que alimenta esse debate é a seguinte:
indenizar o quê? A resposta simples e vazia seria: o dano. O Judiciário já trabalha com
muitos tipos de danos indenizáveis, como os morais e materiais, os danos emergentes, os
lucros cessantes e a perda de uma chance. E esta última espécie de dano, coberta pela
doutrina da perda de uma chance, será nosso foco no presente artigo. Especialmente, a
proposta é realizar uma análise econômica de tal doutrina, utilizando, sobretudo, o conceito de custo de oportunidade para completar ou expandir esse conceito.
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2.2 CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO

RAGAZZO, C. E. J. Compliance concorrencial: relação de
custos e benefícios pós-Lava Jato. Revista Quaestio Iuris,
v. 11, p. 1142-1171, 2018.

A operação denominada “Lava Jato” transformou o Brasil de diversas maneiras. Uma
delas foi o aumento do interesse das empresas no desenvolvimento de programas de
conformidade capazes de prevenir e de detectar práticas ilícitas, principalmente aquelas
relacionadas a cartéis (parte significativa dos esquemas investigados). Este artigo tem
como objetivo investigar, em primeiro lugar, se essa suposta tendência de desenvolvimento dos programas, em especial os voltados para a prevenção do cometimento de
infrações concorrenciais, é ou não duradoura, ou se é apenas um evento motivado por
uma operação policial e regulatória de grande impacto, e, em segundo lugar, averiguar
se esse movimento veio acompanhado da estruturação de programas, de fato, efetivos.
A pesquisa conclui que, embora se verifique uma atual tendência à adoção desse tipo de
programa, tal movimento ainda precisa passar (no Brasil e no resto do mundo) por um
processo de aperfeiçoamento e maturação de estruturas de compliance pouco efetivas,
razão pela qual se argumenta que as autoridades públicas ainda não conseguiram calibrar os incentivos corretos para a adoção de programas de compliance efetivos.
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2.3 DANIEL VARGAS

VARGAS, D. A terceira margem do Constitucionalismo
Republicano: uma crítica a Frank Michelman. Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, p. 731-747, 2018.

As décadas de 1980 e 1990 marcaram a hegemonia de uma nova tradição constitucional: o constitucionalismo republicano. Essa tradição, originalmente desenvolvida nos
Estados Unidos, pregava o resgate de ideais como bem comum, deliberação cívica e
vontade popular por meio de revisão da história e da teoria político-constitucional. Entre
os seus maiores expoentes, estava o professor Frank Michelman, que sugere um caminho
para se reconciliar, no pensamento e na prática constitucional, o ideal republicano do
autogoverno e os limites territoriais e populacionais das democracias. Para superar esse
distanciamento entre o ideal de cidadania participativa e os limites da vida moderna,
Michelman apresenta a Suprema Corte como a instituição capacitada a assumir e representar, ainda que “simbolicamente”, o princípio do autogoverno. O artigo reposiciona
o pensamento de Michelman, no contexto intelectual do seu tempo, para, em seguida,
endereçar seus limites mais profundos. O principal argumento é de que a primazia conferida pelo autor à Suprema Corte, em vez de realizar o ideário republicano, acaba por
neutralizar a capacidade coletiva de perseguir, no pensamento e na prática, aprimoramentos na democracia contemporânea.

FGV DIREITO RIO

65

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2018

2.3 DANIEL VARGAS

VARGAS, D. Estado-Reconstrutor. Revista de Estudos
Institucionais, v. 3, n. 2, p. 854-890, 2017.

Qual o papel do Estado na economia? O ensaio apresenta três visões sobre o funcionamento do Estado, que ganharam proeminência no pensamento social e na prática
governamental, ao longo do último século: o Estado-regulador, o Estado-compensador
e o Estado-reconstrutor. Na primeira visão, o Estado-regulador atua para corrigir falhas
de mercado. Na segunda, o Estado-compensador atua para compensar desigualdades
geradas pelo mercado. Na terceira, o Estado-reconstrutor atua, para reorganizar as fronteiras que organizam o próprio mercado. Ao contrastar suas principais fundamentações,
o artigo também chama a atenção para o potencial do Estado na reconstrução do desenvolvimento nacional.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; GOMES, J. C. A.; NOGUEIRA, R. Gênero e comportamento judicial no Supremo Tribunal Federal: os ministros confiam menos em relatoras mulheres?
Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 855876, 2018.

Tribunais constitucionais, com frequência, se apresentam como instituições particularmente bem posicionadas, para defender e promover direitos de minorias, incluindo a
igualdade de gênero. No entanto, vieses de gênero e até discriminação por gênero podem ocorrer dentro dessas próprias instituições. Embora uma série de estudos empíricos
já venha discutindo gênero como variável explicativa de decisões judiciais, estereótipos
e hierarquias de gênero, também, podem influenciar o comportamento judicial para além
do conteúdo das decisões — por exemplo, em como os juízes interagem entre si no processo decisório. Este artigo enfoca uma faceta desse fenômeno, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal. Examinando um banco de dados com todas as decisões tomadas no
plenário e nas turmas do tribunal entre 2001 e 2013, analisamos o impacto da variável
gênero em duas dimensões do comportamento judicial, em um ambiente colegiado. Mais
especificamente, testamos se o gênero do(a) ministro(a) afeta o comportamento de
seus(suas) colegas, quando se trata de: (i) divergir ou não do voto do relator; e (ii) pedir
ou não vista dos autos. Nossos resultados apontam para um possível impacto do gênero,
nas atitudes dos juízes, em relação a mulheres relatoras, em ao menos uma dessas duas
dimensões. Quando o relator do caso é do sexo feminino, os outros juízes têm maior probabilidade de divergir do seu voto. Esses resultados sugerem que certos estereótipos de
gênero — por exemplo, a ideia de que as mulheres são menos competentes ou confiáveis,
e/ou menos capazes de retaliar — podem ajudar a explicar o comportamento dos juízes
no STF e nos tribunais brasileiros em geral.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, L. M. ‘Ministrocracia’? O
Supremo Tribunal Individual e o processo democrático
brasileiro. Novos Estudos CEBRAP (on-line), v. 37, n. 1, p.
12-33, 2018.

Neste artigo, mapeamos como a ação de um ministro do STF pode influenciar o
processo político decisório. Propomos uma visão ampliada dos mecanismos pelos quais
tribunais atuam sobre a dinâmica política, mostrando que, no STF, a alocação desses
poderes é individualizada e descentralizada. Nesse cenário, que chamamos de “ministrocracia”, a política constitucional se torna errática, criando problemas para a justificação
do poder do tribunal em um regime democrático.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, L. M. The Court, it is I? Individual judicial powers in the Brazilian Supreme Court and
their implications for constitutional theory. Global Constitutionalism, v. 7, issue 2, p. 236-262, 2018.

Collective decision-making is often taken as an ‘institutional fact’ when it comes to
Supreme and constitutional courts. In this article, we focus on the example of the Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal, or STF) to argue that this feature should
not be assumed from the outset, as it does not necessarily hold, across countries, for all
relevant powers that courts may have. As this example illustrates, the assignment to individual justices of three distinct powers, namely agenda setting, position taking, and decision making, can have profound effects on the legislative status quo outside the court,
amounting in some circumstances to a form of individual judicial review. This expanded
typology of court powers both points to an underexplored spectrum for comparing different courts and makes it necessary to discuss if and how particular distributions of
such powers within multi-member courts are normatively justified. In the specific case
of the STF, we argue that the specific combination of individual allocations of agenda
setting and decision-making powers, which gives rise in practice to the possibility of
individual judicial review, cannot be reconciled with basic tenets of constitutional theory.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; SUSSEKIND, E. P. Building Judicial
Power in Latin America: Opposition Strategies and the
Lessons of the Brazilian Case. Revista Uruguaya de Ciencia Política, v. 27, n. 1, p. 175-196, 2018.

Studies on courts in Latin America have increasingly focused on high court behavior
and its relationship with governments, explaining patterns of judicial activity with variables of institutional design, judicial preferences, and political context. In this paper, we
point to additional complexities in the interaction between the variables discussed in the
literature. First, as judicial preferences can directly shape institutional design, we argue
that understanding transformations in patterns of judicial politics over time requires us
to consider processes of building judicial power as relatively independent from the actual
use of judicial power. Second, in this picture, the role of the political opposition is more
crucial. Existing studies have largely tried to understand judicial behavior in relation to
the incumbent government, which is decisive in shaping the strategic incentives around
the use of judicial power. In the building of judicial power, however, the opposition plays
a more crucial role. We illustrate these propositions in a brief discussion of all the Mandados de Segurança (MS) filed before the Brazilian Supreme Court between October
1988 and May 2016. These amparo-like remedies, although designed to have very limited
scope and to reach the Supreme Court in rare circumstances, have expanded over time,
as a tool for the exercise of judicial power in the political arena, through the interaction
among judges, the political opposition and political minorities in general. The central role
the MS have taken in Brazilian politics cannot be accounted for if we focus just on the
relationship between the court and the incumbent government. The dynamics around
these lawsuits illustrate a kind of partnership between the court and the opposition that,
however inconsequential in the short run, might create more favorable conditions for the
future judicial exercise of power.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; SUSSEKIND, E. P. Judicialização antes da democratização? O Supremo Tribunal Federal e o
destino da emenda constitucional das ‘Diretas Já’. Pensar
(UNIFOR), v. 23, n. 4, 2018.

Este trabalho recupera a discussão sobre o papel do Supremo Tribunal Federal (STF)
na rejeição da Proposta de Emenda Constitucional Dante de Oliveira — a Emenda das
“Diretas Já” —, utilizando esse episódio para repensar a relação entre democratização e
judicialização da política no Brasil. A participação do STF não integra a narrativa pública
sobre a Emenda nem os estudos acadêmicos sobre a transição para a democracia. A
atuação do tribunal, porém, foi decisiva para o fracasso da reforma constitucional que
viabilizaria as eleições diretas para a presidência da República. Neste trabalho, procuramos reconstruir a decisão das “Diretas Já” como um episódio de judicialização da política antes da democratização, com o tribunal agindo sobre um conflito político de alta
magnitude, recriando e justificando novas estruturas normativas no nível constitucional.
Provocado por parlamentares do PMDB, o Supremo interveio no debate sobre como
interpretar o quórum constitucional para aprovação de emendas. O tribunal resolveu o
conflito político a partir de argumentos constitucionais, afirmando a todo momento a sua
autoridade para resolver a questão. Embora tenha decidido em favor do governo militar,
o tribunal exerceu atividade criativa para fazê-lo, afastando-se de seus claros precedentes sobre o tema. Nesse sentido, como um episódio de judicialização da política antes
da democratização, o caso das “Diretas Já” permite repensar, de forma mais precisa, a
relação entre a democratização e os processos de expansão do poder do STF desde a
transição.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, Diego Werneck; DEL RIO, A. O Supremo
Tribunal Federal, o Poder Judiciário e a Política: apresentação. Revista de Ciências Sociais, v. 49, n. 2, p. 17-23,
2018.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal têm aumentado suas atribuições e presença no cenário político nacional.
Instituições judiciais vêm se tornando, de forma cada vez mais explícita, arenas de luta
tipicamente políticas. Acompanhando esse processo, os estudos sobre o Judiciário brasileiro e o Supremo Tribunal Federal em particular têm se desenvolvido em diferentes
áreas de conhecimento das ciências humanas e sociais, nas últimas duas décadas. Ainda
há, porém, lacunas a serem preenchidas quanto ao papel específico que juízes e juízas,
do Supremo à primeira instância, vêm exercendo na política brasileira nos últimos anos.
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2.4 DIEGO WERNECK ARGUELHES

RIBEIRO, L. M.; ARGUELHES, D. W. Nem evolução, nem
renascimento? Contingência e captura corporativa em
três décadas de mandado de injunção. Revista de Informação Legislativa, v. 55, n. 219, p. 103-132, 2018.

Neste trabalho, lançamos mão de abordagens qualitativas e quantitativas para questionar interpretações correntes a respeito do mandado de injunção (MI) no Brasil. Primeiro, argumentamos que a história das transformações do MI, que se consubstanciou na
“virada jurisprudencial” ocorrida na decisão do Supremo Tribunal Federal no MI 670 em
2007, não é uma tomada de posição evolutiva do tribunal, como apresentado na narrativa predominante da literatura especializada, mas sim o resultado de atuação individual
decisiva de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Por meio de um pedido de
vista que extrapolou em anos o prazo regimental, essa ação individual obrigou o tribunal
a esperar uma significativa mudança de composição (e posicionamento de ministros
mais antigos) até voltar à questão. Chamamos essa ação individual de “empreendedorismo jurisprudencial”. Segundo, a mudança de entendimento sobre o alcance do mandado
de injunção consolidada no MI 670 não representou um efetivo renascimento do instituto, já que grande parte dos casos de MI no STF dizem respeito basicamente a processos
iguais, forçando o tribunal a repetir a mesma decisão que já havia tomado sobre um conjunto mais restrito de omissões. Esse conjunto, por sua vez, diz respeito ao que chamamos de “mundo do trabalho”: aposentadoria e previdência, direitos trabalhistas, direitos
de servidores públicos. Concluímos que a “virada” de 2007 é, na verdade, uma abertura
do tribunal para um conjunto muito restrito e enviesado de temas, que não chega perto
das ambições dos constituintes e juristas que viam o MI como um grande mecanismo de
proteção de um amplo rol de direitos contra o fenômeno geral das omissões legislativas
inconstitucionais.
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2.5 EDUARDO FERREIRA JORDÃO

JORDÃO, E. F.; CABRAL JR., R. T. A teoria da deferência
e a prática judicial: um estudo empírico sobre o controle
do TJRJ à Agenersa. Revista de Estudos Institucionais, v.
4, p. 537-573, 2018.

Este artigo é produto de pesquisa desenvolvida por alunos da Escola de Direito do
Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas, durante o segundo semestre do ano de 2017.
O objetivo central do trabalho foi verificar o nível de deferência do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) às decisões proferidas pela Agência Reguladora de
Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa). Foram adotados
três parâmetros distintos: (i) a deferência pelo discurso; (ii) a deferência pelo resultado;
e (iii) a deferência pela amplitude de controle. Ao final, tais variáveis foram conjugadas,
para indicar possíveis tendências do TJRJ, no controle judicial da Agenersa.
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2.5 EDUARDO FERREIRA JORDÃO

JORDÃO, E. F. A relação entre inovação e controle da
administração pública. Revista de Direito Administrativo
& Constitucional, v. 18, p. 133-146, 2018.

Este artigo discute a relação bidirecional entre inovação e controle da administração pública. Primeiramente, examina o impacto da inovação sobre o controle, ilustrando
como novas tecnologias, processos ou ideias podem impactar a atividade de fiscalização
da atuação das autoridades administrativas. Em seguida, busca discutir a medida em que
o controle da administração pública pode incentivar ou limitar o desenvolvimento de
novas ideias e novas tecnologias na sociedade e na administração pública.
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2.5 EDUARDO FERREIRA JORDÃO

JORDÃO, E. F. Art. 22 da LINDB — Acabou o romance:
reforço do pragmatismo no direito público brasileiro. Revista de Direito Administrativo. Edição Especial — Direito
Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro — LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 63-92, 2018.

O autor argumenta que o art. 22 da LINDB combate o idealismo dominante, no direito
brasileiro, e exige do intérprete maior atenção às circunstâncias fáticas e jurídicas que
impactam a atuação administrativa e podem limitá-la. Os comentários ao artigo buscam,
ainda, afastar algumas leituras equivocadas sobre os seus termos, esclarecendo as suas
hipóteses de aplicação.
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2.5 EDUARDO FERREIRA JORDÃO

JORDÃO, E. F. Judicial Review in a context of legal indeterminacy. Rivista trimestrale di diritto pubblico, v. 2018,
n. 3, p. 879-890, 2018.

Giulio Napolitano, Eduardo Jordão e Marco D’Alberti trattano il tema del controllo giudiziario del potere amministrativo. Gli autori esaminano molteplici aspetti, come la configurazione giuridica dei sistemi di controllo giudiziario in termini comparativi, l’incertezza
giuridica in tale ambito, e l’intensità del controllo giudiziario sul potere amministrativo.

FGV DIREITO RIO

77

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2018

2.6 FERNANDO LEAL

LEAL, F. A. R.; HERDY, R.; MASSADAS, J. Uma década de
audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (20072017). Revista de Investigações Constitucionais, v. 5, p.
331-372, 2018.

O presente artigo oferece um balanço dos últimos dez anos de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Argumenta-se que, durante esse tempo, o
instituto foi utilizado de maneira incoerente e inconsistente. A incoerência diz respeito
especialmente à tentativa de atribuir ao instituto das audiências públicas a função de legitimidade democrática. Essa associação entre audiência pública e democracia pode ser
criticada com base em razões normativas, referentes ao direito positivo, e conceituais.
A inconsistência, por sua vez, está relacionada à operacionalização desparametrizada
do instituto. Essa segunda conclusão será argumentada com a ajuda de um conjunto de
análises majoritariamente quantitativas.
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2.6 FERNANDO LEAL

LEAL, F. A. R.; RIBEIRO, L. M. Heurística de ancoragem e
fixação de danos morais em juizados especiais cíveis no
Rio de Janeiro: uma nova análise. Revista Brasileira de
Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 777-799, 2018.

O objetivo deste trabalho é investigar empiricamente a influência de fatores intuitivos na tomada de decisão jurídica. Especificamente, pretende-se medir a influência da
heurística de ajuste e ancoragem sobre juízes provocados a fixar valores de indenização
por danos morais causados em consumidores. Partiu-se da hipótese de que os valores
pedidos pelas partes a título de indenização por dano moral atuam como âncoras para
a fixação da indenização homologada pelo juiz. Essa hipótese geral foi testada a partir
de casos reais em 524 processos dos I e II Juizados Especiais Cíveis da Regional Barra
da Tijuca entre 2011 e 2014, a partir de informações exatas sobre os valores de indenização pedidos pelos consumidores e os valores de indenização deferidos na decisão
judicial. Assim, a presente investigação avança em relação à análise anteriormente feita
com o mesmo objetivo deste estudo, mas desenvolvida, buscando correlacionar o valor
da causa com os pedidos deferidos judicialmente. Embora os resultados encontrados
indiquem que há, em geral, pouco efeito de ancoragem dos pedidos feitos pelas partes
a título de indenização por danos morais na decisão do juiz, identificamos variações interessantes que podem indicar a influência de julgamentos intuitivos em determinadas
situações: quando as partes pedem valores bem abaixo do teto legalmente permitido (o
que significa, sendo mais preciso, quando os valores não excedem o valor mediano pedido nos processos) e quando pedem valores “quebrados”. Foi feita, também, uma análise
comparativa das relações entre valores pedidos e deferidos em grandes áreas (“telecomunicações”, “varejo”, “bancos” e “aéreas”). Nesse caso, observou-se que as correlações
seguem o mesmo padrão geral de baixa correlação, exceto em “aéreas”, cujo índice de
correlação de Spearman alcança 0,57, o que sugere efeitos de ancoragem. Este último
dado também representa um avanço em relação a estudo anterior sobre ancoragem e
danos morais, no qual setores específicos não foram analisados.
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2.7 IVAR A. HARTMANN

HARTMANN, I. A. Regulação da internet e novos desafios
da proteção de direitos constitucionais: o caso do revenge porn. Revista de Informação Legislativa, v. 55, n. 219,
p. 13-26, jul./set. 2018.

O conceito de revenge porn ou pornografia de vingança é ainda carente de delineamento adequado pela doutrina e jurisprudência, a despeito do amplo reconhecimento
do alto potencial lesivo da prática para a privacidade e autodeterminação informativa.
Um conceito de revenge porn que seja ao mesmo tempo abrangente, preciso e, acima de
tudo, focado no respeito à identidade e autonomia da vítima deve considerar a caracterização de quatro elementos: uma mídia, efetivamente, mostrando uma pessoa ou grupo
de pessoas; o sentimento pessoal das pessoas retratadas de que aquele é um momento
íntimo; a falta de autorização por parte dessas pessoas para a disseminação; a disseminação intencional dessa mídia on-line.
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2.7 IVAR A. HARTMANN

HARTMANN, I. A. et al, F. O impacto no sistema prisional brasileiro da mudança de entendimento do Supremo
Tribunal Federal sobre execução da pena antes do trânsito em julgado no HC 126.292/SP — um estudo empírico
quantitativo. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, v. 9, p. 399-426, 2018.

O presente estudo tem por objetivo a quantificação dos impactos práticos da decisão
do STF no HC 126.292/SP, a partir do levantamento de dados que permitam uma estimativa aproximada de quantos réus respondem por processos penais em tribunais superiores e, por conseguinte, tornam-se passíveis de encarceramento imediato. Segundo o
último Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias produzido pelo Ministério
da Justiça, existem atualmente 622.202 presos no país. Segundo levantamento realizado
pela equipe do projeto Supremo em Números da FGV Direito Rio, a expedição de mandado de prisão de réus condenados em segunda instância a pena igual ou maior a oito
anos e com recurso tramitando no STF e STJ significaria um aumento de 0,6% no número
de apenados no sistema prisional (3.460 novos presos). Longe, portanto, de previsões
catastróficas propaladas pelos críticos do novo entendimento do Supremo sobre a execução da pena após condenação em segunda instância.
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2.7 IVAR A. HARTMANN

HARTMANN, I. Liberdade de expressão e capacidade comunicativa: um novo critério para resolver conflitos entre
direitos fundamentais informacionais. Revista Direitos
Fundamentais e Justiça, v. 12, n. 39, p. 145-184, 2018.

O ambiente de comunicação descentralizada, ainda que não perfeitamente democrático, da internet proporcionou oportunidades de equilíbrio do poder de alcançar uma
audiência de uma forma jamais vista na sociedade tradicional dos meios de comunicação
de massa. A conveniência da atuação judicial para resolver conflitos, envolvendo a liberdade de expressão, é diferente daquela existente há três décadas. Essa inserção mais
igualitária de uma grande parcela da população no debate público resultou, de um lado,
na mobilização de grupos para coibir o discurso de ódio na internet e fora dela. De outro,
ampliou radicalmente os meios para que um indivíduo possa responder a uma ofensa.
Diante disso, a pergunta de pesquisa é se seria necessário um aprimoramento da técnica
para resolver tais conflitos de direitos fundamentais. Minha hipótese é de que esse aprimoramento é necessário por meio da incorporação de um teste prévio à ponderação. A
metodologia é de revisão de literatura, estudos de caso e análise indutiva. O resultado
é a confirmação da hipótese de que, ao avaliar pedidos de indenização por dano moral
em razão de ofensa à honra, imagem ou no contexto de discurso de ódio, o magistrado
deve proceder à análise do mérito da manifestação somente quando um primeiro teste
da capacidade comunicativa das partes ofensora e ofendida revela um desequilíbrio em
favor da parte ofensora.
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2.7 IVAR A. HARTMANN

HARTMANN, I. A realidade das decisões sobre liberdade
de expressão, honra e imagem no STF e no STJ. Espaço
Jurídico Journal of Law, v. 19, n. 3, p. 731-754, 2018.

O problema da previsibilidade com relação ao que é lícito expressar segundo um
sistema jurídico vigente está diretamente vinculado ao chilling effect. O custo para a
sociedade da existência de menos opinião sendo expressada em razão da incerteza sobre se o autor será punido mais tarde ou não. Ou seja, não se trata apenas da função de
produção de precedentes para dar previsibilidade sobre como o STF e o STJ protegem a
liberdade de expressão, honra e imagem, mas também de gerar material autoritativo que
aumente as chances do uso de precedentes operacionalizáveis nas instâncias inferiores.
O estudo busca responder à pergunta: quais as condições de qualidade da atuação do
STF e STJ? O problema de pesquisa é subdividido em quatro: i) com que frequência os
tribunais decidem sobre o assunto?; ii) qual o timing das decisões?; iii) as decisões são
tomadas em situações que permitam a análise atenta e completa dos fatos e questões
jurídicas do caso?; e iv) as decisões são tomadas pelo STF e STJ como órgão colegiado
pleno ou fracionário, conforme a previsão constitucional? Os resultados indicam que
os tribunais superiores lidam com carga de trabalho que inviabiliza qualquer chance de
uma análise do direito infraconstitucional ou constitucional aplicado ao caso concreto.
As condições nas quais trabalham os ministros impedem a qualidade da prestação. Os
tribunais não decidem como colegiado e transformaram-se em um conjunto de decisões
monocráticas.
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2.8 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

LEAL, F. A. R.; RIBEIRO, L. M. Heurística de ancoragem e
fixação de danos morais em juizados especiais cíveis no
Rio de Janeiro: uma nova análise. Revista Brasileira de
Políticas Públicas, v. 8, n. 2, p. 777-799, 2018.

O objetivo deste trabalho é investigar empiricamente a influência de fatores intuitivos na tomada de decisão jurídica. Especificamente, pretende-se medir a influência da
heurística de ajuste e ancoragem sobre juízes provocados a fixar valores de indenização
por danos morais causados em consumidores. Partiu-se da hipótese de que os valores
pedidos pelas partes a título de indenização por dano moral atuam como âncoras para
a fixação da indenização homologada pelo juiz. Essa hipótese geral foi testada a partir
de casos reais em 524 processos dos I e II Juizados Especiais Cíveis da Regional Barra
da Tijuca entre 2011 e 2014, a partir de informações exatas sobre os valores de indenização pedidos pelos consumidores e os valores de indenização deferidos na decisão
judicial. Assim, a presente investigação avança em relação à análise anteriormente feita
com o mesmo objetivo deste estudo, mas desenvolvida, buscando correlacionar o valor
da causa com os pedidos deferidos judicialmente. Embora os resultados encontrados
indiquem que há, em geral, pouco efeito de ancoragem dos pedidos feitos pelas partes
a título de indenização por danos morais na decisão do juiz, identificamos variações interessantes que podem indicar a influência de julgamentos intuitivos em determinadas
situações: quando as partes pedem valores bem abaixo do teto legalmente permitido (o
que significa, sendo mais preciso, quando os valores não excedem o valor mediano pedido nos processos) e quando pedem valores “quebrados”. Foi feita, também, uma análise
comparativa das relações entre valores pedidos e deferidos em grandes áreas (“telecomunicações”, “varejo”, “bancos” e “aéreas”). Nesse caso, observou-se que as correlações
seguem o mesmo padrão geral de baixa correlação, exceto em “aéreas”, cujo índice de
correlação de Spearman alcança 0,57, o que sugere efeitos de ancoragem. Este último
dado também representa um avanço em relação a estudo anterior sobre ancoragem e
danos morais, no qual setores específicos não foram analisados.
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2.8 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, L. M. ‘Ministrocracia’? O
Supremo Tribunal Individual e o processo democrático
brasileiro. Novos Estudos CEBRAP (on-line), v. 37, n. 1, p.
12-33, 2018.

Neste artigo, mapeamos como a ação de um ministro do STF pode influenciar o
processo político decisório. Propomos uma visão ampliada dos mecanismos pelos quais
tribunais atuam sobre a dinâmica política, mostrando que, no STF, a alocação desses
poderes é individualizada e descentralizada. Nesse cenário, que chamamos de “ministrocracia”, a política constitucional se torna errática, criando problemas para a justificação
do poder do tribunal em um regime democrático.
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2.8 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

RIBEIRO, L. M.; ARGUELHES, D. W. Nem evolução, nem
renascimento? Contingência e captura corporativa em
três décadas de mandado de injunção. Revista de Informação Legislativa, v. 55, n. 219, p. 103-132, 2018.

Neste trabalho, lançamos mão de abordagens qualitativas e quantitativas para questionar interpretações correntes a respeito do mandado de injunção (MI) no Brasil. Primeiro, argumentamos que a história das transformações do MI, que se consubstanciou na
“virada jurisprudencial” ocorrida na decisão do Supremo Tribunal Federal no MI 670 em
2007, não é uma tomada de posição evolutiva do tribunal, como apresentado na narrativa predominante da literatura especializada, mas sim o resultado de atuação individual
decisiva de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Por meio de um pedido de
vista que extrapolou em anos o prazo regimental, essa ação individual obrigou o tribunal
a esperar uma significativa mudança de composição (e posicionamento de ministros
mais antigos) até voltar à questão. Chamamos essa ação individual de “empreendedorismo jurisprudencial”. Segundo, a mudança de entendimento sobre o alcance do mandado
de injunção consolidada no MI 670 não representou um efetivo renascimento do instituto, já que grande parte dos casos de MI no STF dizem respeito basicamente a processos
iguais, forçando o tribunal a repetir a mesma decisão que já havia tomado sobre um conjunto mais restrito de omissões. Esse conjunto, por sua vez, diz respeito ao que chamamos de “mundo do trabalho”: aposentadoria e previdência, direitos trabalhistas, direitos
de servidores públicos. Concluímos que a “virada” de 2007 é, na verdade, uma abertura
do tribunal para um conjunto muito restrito e enviesado de temas, que não chega perto
das ambições dos constituintes e juristas que viam o MI como um grande mecanismo de
proteção de um amplo rol de direitos contra o fenômeno geral das omissões legislativas
inconstitucionais.
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2.8 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

ARGUELHES, D. W.; RIBEIRO, L. M. The Court, it is I? Individual judicial powers in the Brazilian Supreme Court and
their implications for constitutional theory. Global Constitutionalism, v. 7, issue 2, p. 236-262, 2018.

Collective decision-making is often taken as an ‘institutional fact’ when it comes to
Supreme and constitutional courts. In this article, we focus on the example of the Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal, or STF) to argue that this feature should
not be assumed from the outset, as it does not necessarily hold, across countries, for all
relevant powers that courts may have. As this example illustrates, the assignment to individual justices of three distinct powers, namely agenda setting, position taking, and decision making, can have profound effects on the legislative status quo outside the court,
amounting in some circumstances to a form of individual judicial review. This expanded
typology of court powers both points to an underexplored spectrum for comparing different courts and makes it necessary to discuss if and how particular distributions of
such powers within multi-member courts are normatively justified. In the specific case
of the STF, we argue that the specific combination of individual allocations of agenda
setting and decision-making powers, which gives rise in practice to the possibility of
individual judicial review, cannot be reconciled with basic tenets of constitutional theory.
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2.8 LEANDRO MOLHANO RIBEIRO

RIBEIRO, L. M.; BURLAMAQUI, P. de O. Trinta anos depois,
os desafios são os mesmos? O debate sobre Segurança
Pública na Assembleia Nacional Constituinte. Locus — Revista de História, v. 24, n. 2, p. 375-410, 2018.

O objetivo do artigo é reconstruir a discussão da segurança pública na ANC, identificando os principais atores que participaram da elaboração do texto constitucional e as
ideias por eles defendidas. Para isso, foram analisados os documentos produzidos nas
sessões deliberativas da ANC em todas as suas fases, incluindo todos os documentos
referentes às audiências públicas. Sustenta-se que as diretrizes aprovadas na área de
segurança pública na ANC foram marcadas por muita continuidade com aquelas vigentes em períodos históricos anteriores, diferentemente da orientação de ruptura com o
passado autoritário que marcou grande parte dos trabalhos que deram origem à nova
Constituição. Dois fatores parecem explicar o elevado grau de continuidade na estrutura e diretrizes da área de segurança pública: a) o controle exercido por parlamentares
considerados conservadores no exercício da presidência e das relatorias na Comissão e
na Subcomissão encarregada de discutir a segurança pública e b) a defesa e a influência
dos interesses corporativos da polícia militar e das Forças Armadas que participaram
das audiências públicas realizadas em todo o processo constituinte. O artigo mostra que,
apesar disso, havia, naquele momento, proposições inovadoras — embora não concretizadas — sendo que muitas delas se encontram na mesa do debate político atual, como a
ideia de acabar com a polícia militar ou retirar o seu vínculo com o exército; a necessidade de controle democrático ou social das polícias; a destinação exclusiva da atuação das
Forças Armadas na segurança externa; a unificação das polícias civis e militares, o que
significaria o fim do modelo dual de polícia ostensiva/investigativa; a segurança pública
como área de prestação de serviço à comunidade.
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2.9 LUCA BELLI

BELLI, L.; BARROS, M.; REIA, J. Les Enjeux de l’encadrement
et de la gouvernance de l’ouverture des données publiques au Brésil. Revue française d’administration publique, n. 167, 2018, p. 583-598.

Cet article présente le cadre juridique de la gouvernance des données publiques et
de la protection des données personnelles dans le cadre des villes intelligentes au Brésil.
Il dresse le tableau des politiques brésiliennes d’ouverture des données, tout en soulignant les défis et les risques. Il présente de manière critique les politiques d’ouverture des
données publiques et leur réglementation au niveau fédéral, en pointant la confusion
qui est opérée entre données publiques et données ouvertes. L’article détaille ensuite
le cadre de protection des données personnelles et souligne les principaux défis dans
l’application de ces concepts aux villes intelligentes brésiliennes.
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2.10 MICHAEL FREITAS MOHALLEM

MOHALLEM, M. F. Das redes às urnas: o avanço dos novos movimentos suprapartidários. Interesse Nacional,
ano 10, n. 40, p.11-21, fev./mar./abr. 2018.

Esta edição da Interesse Nacional oferece a visão de protagonistas dessa reação e
traz a discussão sobre os métodos de atuação e as motivações de diversos movimentos
e grupos que emergiram nos últimos anos em busca de projeção política, influência nas
decisões públicas e, principalmente, mudanças nas regras de organização da política.
Mesmo sem negar os partidos, os discursos dos novos movimentos os colocam em xeque. Teria chegado o momento de ampliar a porta de entrada na política eletiva e tirar a
chave das mãos dos partidos? Ou seria esse o momento de fortalecer partidos para que
voltem a ser espaço desejado para o desenvolvimento da política e de políticos?
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2.10 MICHAEL FREITAS MOHALLEM

MOHALLEM, M. F.; ANGELICO, F.; ARANHA, A. L. Os desafios da implementação de reformas anticorrupção no
Brasil. Interesse Nacional, ano 11, n. 43, p. 66-77, out./dez.
2018.

A corrupção retira recursos do Estado, afetando políticas públicas em desfavor dos
que mais necessitam de proteção. Não apenas a função social do Estado sofre com
a corrupção. Ela também prejudica a economia, deturpando o ambiente de negócios,
premiando ineficiência e prejudicando a concorrência e a busca por produtividade e
inovação. Também sofre a política — dados indicam que a queda recente no apoio à democracia é concomitante com a explosão de casos de grande corrupção, em particular
na América Latina.
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2.10 MICHAEL FREITAS MOHALLEM

MOHALLEM, M. F.; SGANZERLA, R.; SILVA, L. D. G. Os
obstáculos impostos às mulheres nas visitas aos presos
como forma de injustiça de gênero no Tribunal do Distrito
Federal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 146,
p. 557-585, 2018.

O objetivo deste artigo é avaliar se as respostas oferecidas pelo Poder Judiciário no
âmbito do Distrito Federal, no tema da visitação, enfrentam os problemas relacionados
aos temas de gênero no sistema prisional ou se os agravam. A pesquisa verificou que
139 decisões, requeridas por 151 pessoas, tiveram 73% de improcedência. Dentro de três
classificações utilizadas em relação a parentesco com os presos, verificou-se que 46
das 50 mulheres (92%) respondiam, estavam cumprindo ou já tinham cumprido algum
tipo de crime, sendo a grande maioria por tráfico de drogas. A principal crítica a esse
comportamento é que o Estado, na figura dos magistrados e magistradas do Tribunal
do Distrito Federal e Territórios perpetua a violência de gênero de forma simbólica por
meio da linguagem e de métodos de interpretação da legislação ordinária e infralegal.
Essa violência institucional não viabiliza uma justiça de gênero ao conservar valores e
hierarquias que impedem o acesso às mulheres ao espaço público, ainda que sob a forma
de visitação em estabelecimentos prisionais.
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2.11 NATASHA SCHMITT CACCIA SALINAS

GUERRA, S.; SALINAS, N. S. C. Controle político da atividade normativa das Agências Reguladoras no Brasil. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v.
9, n. 3, p. 402-430, set./dez. 2018.

O poder normativo outorgado às agências reguladoras não é ilimitado. As leis que regem as agências reguladoras refletem escolhas sobre a extensão desse poder. A depender do arranjo institucional adotado nas leis que disciplinam as competências normativas
das agências reguladoras, tal poder poderá ser mais ou menos extenso. Este artigo tem
por objetivo analisar o controle político sobre a produção normativa das agências reguladoras federais brasileiras. Para tanto, são analisadas empiricamente iniciativas legislativas que controlam de forma prévia, concomitante ou posterior a atividade normativa dos
órgãos reguladores. A principal contribuição deste artigo reside em apresentar uma nova
sistematização, derivada da práxis legislativa, de variadas e não uniformes estratégias de
atribuição de poderes normativos às agências reguladoras no Brasil.
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2.11 NATASHA SCHMITT CACCIA SALINAS

SALINAS, N. S. C; MARTINS, F. M. Os mecanismos de participação da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 8, n. 3,
p. 1-28, 2018.

Este artigo pretende analisar empiricamente os mecanismos de participação adotados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a sua tomada de decisão.
Os mecanismos de participação se traduzem em consultas à população, presenciais ou
por meio da internet, sobre normas, programas e políticas regulatórias que a agência
pretende adotar. Embora não se negue sua importância, pouco ainda se conhece sobre
a efetividade desses mecanismos. Nesse artigo, será dada ênfase a três questões principais: (i) as circunstâncias nas quais a ANS utiliza-se de mecanismos de participação para
legitimar seu processo decisório; (ii) a transparência dos mecanismos de participação;
(iii) o engajamento dos segmentos populacionais nos mecanismos de participação. A
análise descritiva dessas três dimensões foi possível a partir da construção de um banco
de dados que permitiu a coleta, classificação e mensuração de informações sobre todos
os mecanismos de participação da ANS, realizados entre janeiro de 2001 e julho de 2018.
O artigo está estruturado em três partes. Na primeira, apresenta-se o arcabouço teórico-institucional sobre o qual os mecanismos de participação foram introduzidos no modelo
brasileiro das agências reguladoras. Serão também apontadas algumas das dificuldades
enfrentadas no processo de institucionalização desses mecanismos decorrentes sobretudo da falta de clareza do que se pretende com sua adoção. A segunda parte descreve
brevemente o desenho institucional dos mecanismos de participação no âmbito da ANS,
destacando seus aspectos formais. A terceira e última parte apresenta os resultados do
estudo empírico, acompanhados de uma breve descrição sobre a metodologia adotada
na pesquisa.
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2.12 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO

SAMPAIO, P. R. P.; NOGUEIRA, R.; BORGES, G. Superendividamento e insolvência civil no Brasil: oportunidade de
reforma no marco regulatório. Revista de Direito do Consumidor, v. 118, p. 293-329, 2018.
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2.12 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO

SAMPAIO, P. R. P.; SCHILLER, A. O. S. B. Revisão judicial
da omissão das agências reguladoras no dever de decidir:
uma pesquisa empírica. Direito Público, Porto Alegre, v.
15, p. 72-101, 2018.

Este artigo analisa os impactos da omissão e da demora das agências reguladoras e
a sua repercussão na judicialização de matérias regulatórias, tendo como foco a postura
adotada pelo Judiciário. O propósito é de, após traçar um panorama teórico quanto ao
papel das agências reguladoras na implementação das políticas públicas, averiguar, por
um levantamento empírico, qual é a postura adotada pelos Tribunais Regionais Federais
e pelos Tribunais Superiores, a fim de identificar o grau de deferência que é guardado às
agências diante do silêncio ou da demora administrativa.
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2.13 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

ALMEIDA, P. W. L’Affaire des immunités juridictionnelles
de l’Etat (Allemagne c. Italie): la Cour Internationale de
Justice à contre-sens de l’évolution du droit international.
ACDI — Anuario Colombiano de Derecho Internacional,
v. 11, p. 25-74, feb. 2018.

Cet article vise à évaluer l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État devant la
Cour Internationale de Justice.. Compte tenu de la position adoptée par la majorité des
membres de la Cour, le présent article vise à porter un oeil critique sur les arguments
qui tendent à considérer qu’il existe un conflit entre l’immunité étatique et les règles de
jus cogens, en argumentant que la distinction entre les règles de procédure et de fond
s’avère être artificielle et formaliste. En outre, l’immunité de l’Etat revêt un caractère relatif lorsque sont en jeu de graves violations des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire ayant le statut de règles de jus cogens. Il est nécessaire d’effectuer une
lecture progressiste de la pratique étatique dans le domaine des immunités étatiques,
compte tenu de l’évolution actuelle du Droit International et de l’apparition des individus
en tant que sujets de Droit International.
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2.13 PAULA WOJCIKIEWICZ ALMEIDA

ALMEIDA, P. W. O Direito Internacional nas constituições
brasileiras: evolução e desafios do treaty-making power.
Direito da Cidade, v. 10, p. 359-392, 2018.

O processo brasileiro de conclusão de tratados foi inicialmente caracterizado por uma
competência partilhada, conforme previsto na Constituição belga de 1831, que serviu de
modelo para o Brasil e outros países. As disposições do texto constitucional brasileiro de
1988 que regem o poder de concluir tratados contrastam com a lógica das constituições
anteriores, baseadas na fórmula franco-belga de divisão de poderes. O texto atual confere uma ampla margem de manobra ao poder executivo, sendo este último capaz de
decidir quais tratados podem causar gravames ao patrimônio nacional e, portanto, exigir
aprovação legislativa. As regras constitucionais não só determinam a competência dos
poderes executivo e legislativo no processo de elaboração de tratados, mas também indicam os procedimentos a serem aplicados para a incorporação do direito internacional
no Brasil. O processo de incorporação é marcado por um desequilíbrio entre os poderes
executivo e legislativo, típico de um país sob regime presidencial. O poder executivo domina todo o processo de conclusão de atos internacionais, sofrendo pouca interferência
do legislador. Se a atuação do poder executivo é discricionária e não arbitrária, esta não
é imune às críticas. Requisitos históricos, como a promulgação de tratados, não previstos
expressamente no texto constitucional, resultam em uma incerteza jurídica que pode
prejudicar os compromissos assumidos pelo Brasil na esfera internacional.
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2.14 SÉRGIO GUERRA

GUERRA, S.; PALMA, J. B. Art. 26 da LINDB. Novo regime
jurídico de negociação com a Administração Pública. Revista de Direito Administrativo. Edição Especial — Direito
Público na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro — LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 135-169, 2018.

A Lei nº 13.655/18, que altera a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), representa um novo marco à consensualidade administrativa. Seu art. 26 consiste
em efetivo permissivo genérico para que a Administração Pública celebre acordos. Ao
criar uma nova figura consensual — o compromisso da Nova LINDB —, a Lei nº 13.655/18
define um novo regime jurídico à consensualidade administrativa, cujas principais características são: propiciar segurança jurídica à celebração de acordos administrativos,
a partir do endereçamento de dúvidas jurídicas e distorções em sua prática, e garantir compromissos mais eficientes à sociedade como um todo, e não apenas aos celebrantes, satisfazendo interesses gerais. Este artigo se propõe a destrinchar esse novo regime
jurídico da negociação com a Administração Pública, focando no compromisso da Nova
LINDB, com a finalidade de melhor compreender a intenção legislativa e indicar os seus
contornos práticos.
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2.14 SÉRGIO GUERRA

GUERRA, S.; LUKIC, M. R. Regulação e natureza jurídica
das bandeiras tarifárias. Nomos, Fortaleza, v. 38, p. 357377, 2018.

O presente artigo tem por objetivo analisar a natureza jurídica e a regulação das bandeiras tarifárias instituídas na conta de energia elétrica do consumidor cativo. A partir do
estudo da justificativa empírica para a criação das bandeiras tarifárias — necessidade de
custear as despesas decorrentes do acionamento de termelétricas em um contexto de
falta de recursos hídricos — e da sua função de diminuir a demanda de energia elétrica,
desenvolvemos a hipótese segundo a qual a exação representada pelas bandeiras tarifárias não possui natureza jurídica tributária, mas de adicional tarifário. Tal constatação
pode ser confirmada por precedente do STF, o qual afastou a natureza jurídica tributária
de cobranças similares sob a justificativa de não possuírem o critério da compulsoriedade. Quanto ao aspecto regulatório, demonstramos a juridicidade do papel central da
ANEEL na criação e regulação destas bandeiras, dentro de um contexto de “deslegalização” que complementa o marco regulatório do subsistema de energia elétrica.
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2.14 SÉRGIO GUERRA

GUERRA, S.; SAMPAIO, R. S. R. Acordos substitutivos
como instrumento de regulação ambiental. Novos Estudos Jurídicos, v. 23, n. 3, p. 798-823, 2018.

Acordos substitutivos podem ser utilizados como alternativa regulatória ambiental
em matéria de compensação por ato lícito e por ato ilícito. São há muito aceitos pelas
normas de Direito Ambiental em ambos os casos, mas praticados pela Administração
Pública apenas mediante compensação por ato lícito, ou seja, por impacto ambiental. A
falta de segurança jurídica constituiu histórico obstáculo à ampla utilização desse instrumento de regulação ambiental. A consensualidade vem sendo tratada como uma nova
tendência pela moderna teoria de Direito Administrativo. A regulação ambiental serve
de estudo de caso para a demonstração da efetividade dessa alternativa regulatória na
maximização do interesse público a partir da análise de conveniência no caso concreto. Recentes alterações normativas no Direito Ambiental, promovidas pelos Decretos
9.179/17 e MP 809/17, podem aumentar a segurança jurídica para otimização e promoção
dos acordos substitutivos na regulação ambiental. Podem servir também de referencial
normativo para outras áreas reguladas, potencializando o interesse público pela consensualidade.
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2.14 SÉRGIO GUERRA

GUERRA, S.; SALINAS, N. S. C. Controle político da atividade normativa das Agências Reguladoras no Brasil. Revista de Direito Econômico e Socioambiental, Curitiba, v.
9, n. 3, p. 402-430, set./dez. 2018.

O poder normativo outorgado às agências reguladoras não é ilimitado. As leis que regem as agências reguladoras refletem escolhas sobre a extensão desse poder. A depender do arranjo institucional adotado nas leis que disciplinam as competências normativas
das agências reguladoras, tal poder poderá ser mais ou menos extenso. Este artigo tem
por objetivo analisar o controle político sobre a produção normativa das agências reguladoras federais brasileiras. Para tanto, são analisadas empiricamente iniciativas legislativas que controlam de forma prévia, concomitante ou posterior a atividade normativa dos
órgãos reguladores. A principal contribuição deste artigo reside em apresentar uma nova
sistematização, derivada da práxis legislativa, de variadas e não uniformes estratégias de
atribuição de poderes normativos às agências reguladoras no Brasil.
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2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do. A súmula vinculante vincula? Um estudo da eficiência da súmula vinculante nº 24. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 143, p. 177-219, 2018.

O artigo aborda a incorporação do instituto da súmula vinculante ao sistema judicial
brasileiro, no bojo da Reforma do Judiciário (EC 45/2004). Imaginada como um instrumento para aumentar a eficiência do Poder Judiciário, a súmula vinculante não fazia
parte da cultura jurídica brasileira. Realizou-se uma pesquisa empírica para medir a eficiência desse instituto em matéria penal, elegendo-se como objeto de estudo a Súmula
Vinculante 24 (que estabelece a necessidade de se aguardar o término do processo
administrativo antes de se dar início à ação penal por crime tributário). O objetivo era
identificar se a SV-24 foi integralmente adotada pelos juízes e tribunais. Os resultados
apontam para uma baixa eficácia do instituto devido à incapacidade do Supremo Tribunal Federal de estabelecer um enunciado claro acerca do alcance da súmula e das
hipóteses em que ela se aplica.

FGV DIREITO RIO

103

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2018

2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do. Ainda sobre a inconstitucionalidade da
condução coercitiva. Boletim do IBCCRIM, v. 1, p. 2-3, 2018.
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2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do; PRATES, F. “Eu te perdoo, mas você
vai viver com essa marca.” Vivências de controle e liberdade entre monitorados na cidade do Rio de Janeiro. Revista de Estudos Criminais, v. 71, p. 185-202, 2018.

De acordo com dados recentes, existem 1.436 pessoas sob monitoramento eletrônico
no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, pouco se sabe a respeito da vivência desses
sujeitos. Com base em entrevistas qualitativas, o presente artigo relata a experiência de
pessoas em cumprimento de pena em regime aberto na cidade do Rio de Janeiro, submetidas à monitoração eletrônica, apresentando uma reflexão sobre a ressignificação do
cárcere por meio da análise dos impactos sociais do uso da tornozeleira e seu papel no
eventual processo de reinserção social.
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2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do; SCHILLER, A. O. S. B. Aspectos penais
e regulatórios da venda de medicamentos sem registro.
Revista de Informação Legislativa, v. 55, n. 220, p. 53-84,
out./dez. 2018.

Este ensaio tem por objetivo tratar dos aspectos penais e regulatórios da venda de
medicamentos sem registro no Brasil, tipificados no artigo 273, § 1º-B, do Código Penal,
pela Lei nº 9.677/1998, chamada “Lei dos Remédios”. Diante da controvérsia que se alonga há aproximadamente vinte anos quanto à razoabilidade do tipo penal e da sua constitucionalidade, já declarada pelos Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a questão que se propõe, neste trabalho, é fazer um contraponto à restrição imposta
pelo legislador à produção e comercialização de medicamentos sem registro no Brasil
com o entendimento adotado pelo Judiciário relativo à necessidade de fornecimento e
custeio, pelo Estado, de medicamentos que ainda não têm registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária. Ao final, pretende-se questionar a sobreposição do direito penal
à regulação da Anvisa.
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2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do; SGANZERLA, R. B. Os obstáculos regulatórios decorrentes da concepção positivista para o
acesso ao conhecimento. Direito, Estado e Sociedade, n.
53, p. 238-263, jul./dez. 2018.

Este trabalho é fruto de uma pesquisa conjunta do Mestrado em Direito e Políticas
Públicas da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), sob a orientação
do professor Thiago Bottino, e da Iniciação Científica, modalidade IC/Unirio, no curso
de Filosofia da Unirio, sob a orientação da professora Valéria Cristina Lopes Wilke, cujo
projeto abordava a “Filosofia da Informação na Contemporaneidade: temas, questões
e abordagens”. Nesse sentido, tão importante quanto as críticas apresentadas durante
a formulação deste trabalho, foram as observações e sugestões recebidas durante as
apresentações realizadas para debater os resultados da pesquisa, que permitiram seu
refinamento e aprimoramento. A análise se baseará essencialmente na mudança do paradigma do direito autoral de uma sociedade cuja estrutura de divulgação era “física”
para uma fundamentada no sistema “digital”. Tendo todo o sistema se apoiado em uma
lógica positivista, da sociedade industrial e do meio físico, as novas questões envolvendo
a regulação do acesso a esse conhecimento merecem superar o pensamento estritamente legalista. Por mais que o assunto precise ser regulamentado, precisa haver uma
readequação dos seus princípios, sua base e sua função.
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2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do; TELLES, C. M. S. Lavagem de dinheiro,
bitcoin e regulação. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 148, p. 131-176, 2018.

O presente artigo tem por objetivo estudar os bitcoins com o fim de verificar (i) se a
citada criptomoeda pode servir como instrumento para a prática do crime de lavagem
dinheiro; (ii) como os reguladores nacionais e internacionais estão se posicionando sobre
o tema; e (iii) propor alternativas regulatórias. O artigo é dividido em cinco partes nas
quais se demonstra como funciona o Sistema Bitcoin e se discute se, no contexto do
crime de lavagem de dinheiro, a citada criptomoeda se diferencia de ativos tradicionais
como moedas eletrônicas, dinheiro em espécie, obras de arte e metais preciosos. São
também discutidos aspectos relacionados à fixação do preço dos bitcoins e ao seu anonimato. A regulação da matéria é analisada por meio do exame das medidas adotadas
no Brasil, nos Estados Unidos e no âmbito do Grupo de Ação Financeira Internacional/
Financial Action Task Force (Gafi/FATF). Por último, são apresentadas alternativas com
o propósito de contribuir para o aprimoramento da regulação.
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2.15 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do; VICTER, R. M. Incentivos à cooperação
e o Acordo de Supervisão no âmbito dos processos administrativos sancionadores na CVM. Revista de Estudos
Criminais, v. 69, p. 139-169, 2018.

Este artigo tem por objetivo analisar se a ausência de efeitos penais do acordo administrativo em processo de supervisão celebrado no âmbito dos processos administrativos sancionadores da CVM, instituído pela Lei nº 13.506/2017, constitui um desincentivo
para a sua celebração. O acordo de supervisão possui as mesmas características do
acordo de leniência e tem como condição necessária para a sua celebração a confissão
do colaborador quanto à prática do ilícito administrativo. Ocorre que, no âmbito do mercado de capitais, os ilícitos administrativos são muito semelhantes aos ilícitos penais, podendo não haver incentivo para a confissão do colaborador, em razão das repercussões
que essa confissão poderá ter na esfera criminal.
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3. Artigos em Jornais e Revistas
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3.1 DIEGO WERNECK ARGUELHES

ARGUELHES, D. W.; ARANTES, R. B. Supremo: o Estado da Arte. Revista 451, São Paulo,
30 mar. 2018.
ARGUELHES, D. W.; FREIRE, F. R. Rosa Weber, a moderadora do Supremo, definirá destino da execução provisória. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 mar. 2018.

112

FGV DIREITO RIO

ANUÁRIO DE PUBLICAÇÕES 2018

3.2 EVANDRO MENEZES DE CARVALHO

CARVALHO, E. M. Haverá um ‘BRexit’ no BRICS? Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 9
—9, 11 dez. 2018.
CARVALHO, E. M.?中国改革开放创造人类发展史上的奇迹? (China’s reform and opening up
creates a miracle in the history of human development). 人民日报 (People’s Daily), Pequim, p. 23 —23, 13 nov. 2018.
CARVALHO, E. M. Um novo fórum de especialistas sobre a China no Brasil. China Hoje,
São Paulo, p. 14 —15, 15 out. 2018.
CARVALHO, E. M. BRICS, em defesa do multilateralismo e contra a guerra comercial.
China Hoje, São Paulo, p. 14 —15, 6 ago. 2018.
CARVALHO, E. M. BRICS a stronger bloc for defending free trade. China Daily, Beijing,
China, p. 9 —9, 27 jul. 2018.
CARVALHO, E. M. BRICS eyes reforms amid differences. Global Times, Beijing, China, 24
jul. 2018.
CARVALHO, E. M. Difficult moment, promising future (时事虽艰，前景光明??中国与WTO的
未来). China Today (今日中国), Pequim, China, 13 jul. 2018.
CARVALHO, E. M. Qual o futuro do ‘B’ e do ‘S’ do BRICS? China Hoje, São Paulo, p. 14
—15, 11 jun. 2018.
CARVALHO, E. M. SCO and BRICS: Bridges to a Shared Future. China Today, Beijing,
China, 10 jun. 2018.
CARVALHO, E. M. A era do direito na nova era do socialismo chinês. Carta Brasil-China,
Rio de Janeiro, p. 19 —21, 16 abr. 2018.
CARVALHO, E. M. O Brasil não deve temer a China. China Hoje, São Paulo, p. 14 —15, 02
abr. 2018.
CARVALHO, E. M. A new era for the Chinese Constitution. China.org.cn, Pequim, 19 mar.
2018.
CARVALHO, E. M. A New Era for the Chinese Constitution. China Today, Pequim, 15 mar.
2018.
CARVALHO, E. M. A New Era for the Chinese Constitution. Beijing Review, Pequim, China, 15 mar. 2018.
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CARVALHO, E. M. Constitutional changes for better governance. Global Times, Pequim,
China., 12 mar. 2018.
CARVALHO, E. M. China mira protagonismo econômico com reeleição de Xi Jinping.
Poder 360, São Paulo, 5 mar. 2018.
CARVALHO, E. M. A nova era da sabedoria e do método do socialismo chinês. China
Hoje, São Paulo, 12 fev. 2018.
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3.3 LUCA BELLI

BELLI, L. O que outros países ensinam sobre lei de proteção de dados. Nexo Jornal, 5
ago. 2018.
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3.4 MICHAEL FREITAS MOHALLEM

MOHALLEM, M. F.; FRANCE, G. J. Transparência ajuda na identificação de sinais de corrupção. O Estado de São Paulo, São Paulo, 23 ago. 2018.
MOHALLEM, M. F. Decisão do TRF-4 dá início à novela jurídica que fará sombra à campanha presidencial. Revista Piauí, 23 jan. 2018.
MOHALLEM, M. F. Delação dos irmãos Batista foi um divisor de águas para as colaborações premiadas. O Globo, Brasil, 17 maio 2018.
MOHALLEM, M. F. Desgaste inevitável. O Globo, 26 jan. 2018.
MOHALLEM, M. F. Final surpreendente esvazia julgamento do TRF-4. O Globo, 23 mar.
2018.
MOHALLEM, M. F.; FRANCE, G. J. Transparência ajuda na identificação de sinais de corrupção. O Estado de São Paulo. 23 ago. 2018.
MOHALLEM, M. F. Lula pode estar na cadeia e na urna ao mesmo tempo? Revista Piauí,
15 abr. 2018. Site oficial.
MOHALLEM, M. F. Maior clareza no futuro ou menos processos? O Globo, 3 maio 2018.
MOHALLEM, M. F. Menos foro, mais pressão sobre o Supremo. Revista Piauí, 2 maio 2018.
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3.5 PATRÍCIA REGINA PINHEIRO SAMPAIO

SAMPAIO, P. R. P.; NOGUEIRA, R. Necessidade de atualização da saúde suplementar.
Conjuntura Econômica, v. 72, p. 26-27, 2018.
SAMPAIO, P. R. P.; RESENDE, B.; NOGUEIRA, R. Tarifa de bagagem e redução do preço
da passagem aérea: mito ou realidade? Conjuntura Econômica, v. 1, p. 36-37, 2018.
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3.6 THIAGO BOTTINO DO AMARAL

AMARAL, T. B. do. Tanto a lei quanto a jurisprudência do STF admitem que Lula fique em
liberdade. Consultor Jurídico, São Paulo, v. 1, p. 1, 2018.
AMARAL, T. B. do. Vanguarda iluminista ou cruzada moralista. Folha de São Paulo, São
Paulo, p. A3-A3, 3 fev. 2018.
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4.1 DANIELLE HANNA RACHED

VENTURA, D. de F. L.; RACHED, D. H. Novo marco de participação dos atores não estatais na Organização Mundial da Saúde como mecanismo de accountability. In: Anais do
VII Congresso Ibero-Americano de Direito Sanitário. Direito à saúde em Estados Democráticos: experiências contemporâneas, 2018, p. 184.
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