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III SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO FGV – UERJ – PUC-PR – UFPR  

Transformações do Direito Administrativo: O Estado Administrativo 30 anos depois da 

Constituição de 1988 

Local: Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro: Rua do Carmo, 27, Centro - Rio de Janeiro 

Data: 05/12/2018 Horário: 14h às 18h 

 

 
Após a análise dos trabalhos enviados para o III Seminário de Integração entre os Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da FGV Direito Rio, PUCPR, UERJ e UFPR, a comissão de 

seleção, com base nos critérios definidos no edital dos grupos de trabalho, notadamente (i) o 

cumprimento das exigências formais indicadas, (ii) a aderência das propostas de trabalho às áreas 

de abrangência do evento, (iii) o vínculo dos autores com programas de pós-graduação stricto 

sensu e (iv) o grau de maturidade dos argumentos apresentados nos artigos, considerou aptos 

para a apresentação no dia 05/12/2018 os seguintes textos, divididos em dois grupos de trabalho: 

 

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO* 

GT 1: Constituição e Estado Administrativo 

Autores Título do Trabalho 

Anna Carolina Migueis 
Pereira 

30 anos de Controle da Administração Pública – à espera de um giro de 
eficiência 

Antônio Augusto Iloízio 
de Faria Bastos 

Medidas Provisórias, 30 anos depois: sua utilização no Governo Temer - 
Uma análise quantitativa e comparativa com outros governos sobre a 
edição e aprovação de MPs pela Presidência de Temer até 31.08.2018 

Bruno Arcanjo 
Em busca do interesse público perdido: as quatro dimensões de um 

instituto constitucionalmente domesticado 

Clara Dantas Mendes e 
Luiz Augusto da Silva 

Estado administrativo, ordem econômica e constituição: uma proposta 
para além do "princípio da subsidiariedade” 

Clayton Santos do 
Couto 

Eficiência administrativa e o modelo regulatório brasileiro: o desenho 
institucional das agências reguladoras 

Felipe Pereira Maroubo 
Transparência, Acesso à Informação e Administração Pública: êxitos e 

obstáculos do Poder Executivo federal 
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Fernanda Schuhli 
Bourges 

Transformações do direito administrativo: mediação como possibilidade à 
ampliação da eficiência administrativa 

Gabriel Rebello Esteves 
Areal 

Fundo Amazônia: um estudo de caso da iniciativa do governo brasileiro 
para combater o desmatamento e seu enquadramento (ou não) no 

conceito de fomento 

Graziela de Caro Reis 
Machado 

O interesse público como limite nas demandas de direito administrativo 

Matheus Meott 
Silvestre 

Estado administrativo nos Estados Unidos: reflexos de um modelo no 
Brasil 

Rafael Berzotti Teubner e a reflexividade administrativa 

Valdecyr Maciel Gomes O princípio da legalidade e a interpretação da Lei 9.873/99 às avessas 

 

 

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO* 

GT 2: Economia e Regulação 

Autores Título do Trabalho 

Alexandre Foch Arigony 
O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessões e a 

prorrogação como meio de recomposição 

Carla Maria de Oliveira 
Castro Gonçalves 

A consideração das consequências práticas nas decisões dos órgãos de 
controle e avaliação de impacto regulatório (AIR) 

Cynthia Gruendling 
Juruena 

A defesa dos usuários de serviços públicos prestados por entes do terceiro 
setor 

Daniela Juliano Silva 
O sistema financeiro nacional nos 30 anos da constituição cidadã: entre 

bancos comunitários e fintechs 

Eduardo Calasans 
Rodrigues 

Coordenação regulatória e AIR como meio de aproximar a regulação das 
políticas públicas 

Fernanda Morgan 
Pimentel de Oliveira 

Deliberação visual no setor de transportes - Uma ideia de “peer-to-patent” 
no Brasil 
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Ludimila Santos Derbli 
de Carvalho Baptista 

Uma nova dinâmica regulatória com o reconhecimento da juridicidade dos 
acordos substitutivos pelo TCU – O estudo de caso da Anatel 

Marina Cyrino e 
Douglas Leite 

Desafios atuais para a tutela do direito fundamental à privacidade: Lei 
Geral de Proteção de Dados, consentimento e regulação 

Pedro Burdman da 
Fontoura 

O necessário aprimoramento dos mecanismos de controle para a 
intervenção estatal na economia 

Pedro Henrique 
Christofaro Lopes 

O Projeto de Lei n.º 8.889/2017 e a Política de Conteúdo Local para o 
Serviço de Fornecimento de Conteúdo Audiovisual por Demanda: O Trailer 

de um filme de terror 

Pedro Henrique 
Fernandes Pinheiro 

Riscos, controvérsias e objeções éticas relevantes para o design e a 
aplicação do “Nudge” como ferramenta regulatória no Brasil 

Pedro Pamplona Cotia 
A recente proposta de institucionalização do uso da AIR pelas agências 

reguladoras federais, e algumas lições dos modelos americano e europeu 

Sandro Zachariades 
Sabença 

Regulação e controle: um acerto de “contas” 

 
 
* A ordem das apresentações será definida no dia do evento. 
 
  


