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VII SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO FGV DIREITO RIO E FACULDADE DE DIREITO DA UERJ  

Transformações do Direito Administrativo  

Controle da Administração Pública: diagnósticos e desafios 

Data: 10, 11 e 14/11/2022 Horário: a definir 

 

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

Pós-Graduação stricto sensu em Direito da FGV Direito Rio e da Faculdade de Direito da UERJ, 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 resumos, 

considerou aptos para a apresentação nos dias 10, 11 e 14/11 os seguintes textos, divididos em 

três Grupos de Trabalho (GTs): 

 

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO* 

GT: Controle da Administração Pública 

Autores Título do Trabalho 

Ana Carolina Lopes da 
Costa 

A arbitragem no âmbito da Administração Pública. 

Bruno Teixeira Marcelos 
Érika Brandão Gleicher 

A inconstitucionalidade da Lei 14.454/2022 e o risco a população. 

Heloisa Conrado Caggiano 
Matheus Ferri 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União sobre oportunidades 
de negócio por empresas estatais - art. 28, §3º, II, da Lei nº 
13.303/2016. 

Lunara Farias Lima 
Felipe Braga Albuquerque 

Princípio da segregação de funções na Lei 14.133/21: a apropriação 
legal distorcida do entendimento do Tribunal de Contas da União e os 
efeitos para o controle da Administração. 

Thiago Pinheiro Corrêa 
Princípios, consequencialismo e o controle via improbidade: algumas 
impressões sobre o art. 11 da Lei nº 8.429/92. 

Rosinaldo Sampaio Lobato 
Junior 

Meta-regulação responsiva: a supervisão regulatória do Tribunal de 
Contas da União. 
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GT: Economia e Regulação 

Autores Título do Trabalho 

Cristiane Cardoso Avolio 
Gomes 

Fundamentos para a regulação estatal do esporte de rendimento. 

Júlia Dantas Saavedra Regulação de ativos virtuais e prestadores de serviços. 

Juliana Patricio da Paixão 
Comentário legislativo do projeto do Marco Legal das Criptomoedas: a 
disrupção tecnológica e os novos desafios enfrentados pela moeda. 

Luiz César Martins Loques 
Flávio Edmundo Novaes 

Hegenberg 

O acionista controlador como representante do interesse público nas 
sociedades de economia mista: o papel de controle do art.238 da LSA. 

Paula da Cunha Duarte 
Anna Luiza Souza 

Microcrédito e gênero: perspectivas e desafios da legislação brasileira 
de acesso a microcrédito para mulheres. 

Roberta Simões 
Nascimento 

O controle semiprocedimental da legislação: lineamentos introdutórios. 

 

 

GT: Novos desafios do Estado Administrativo 

Autores Título do Trabalho 

Bernardo José Oliveira 
Araujo 

Deliberação na regulação das redes: combatendo desinformação com 
democracia. 

Braulio Campos Mattos 
Os novos dispositivos da LINDB entre o pragmatismo e o 
consequencialismo. 

Cesar Henrique Ferreira 
Lima 

O acervo patrimonial imobiliário do Estado e o aprimoramento de sua 
gestão: um estudo sobre a Administração Pública proprietária no 
âmbito da União e do Município do Rio de Janeiro. 

Felipe Leitão Valadares 
Roquete 

Fake news e os desafios da regulação: uma abordagem teórica. 

Lucas Ramos Krause dos 
Santos Rocha 

Sérgio Assunção Rodrigues 
Júnior 

Ethical business regulation e o abuso de confiança nos crimes de 
colarinho-branco. 

Marcella Simões P. 
Meirelles 

Limites constitucionais da automatização de emissão de licenças 
ambientais. 
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Soraya Nouira y Maurity 
As recomendações expedidas pelos órgãos de controle: uma batalha 
reputacional camuflada de Soft Law? 

 

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

Obs.: As apresentações ocorrerão nos dias 10, 11 e 14/11/2022, em ordem e horário a ser definido 
e divulgado posteriormente, via plataforma Zoom. Os/As autores/as dos trabalhos selecionados 
receberão o link da reunião por e-mail.  


