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contribuindo para a qualificação dos 

debates acadêmicos e da prática 

profissional. Por isso é um grupo plural: 
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graduandos, profissionais do direito 

público, gestores e instituições parceiras. 
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Apresentação 

Este relatório sistematiza as principais 

atividades desenvolvidas pelo Grupo 

Público no ano de 2018. 

 

Novamente o tema do controle foi central 

nas atividades do Grupo Público em 2018, 

refletindo um cenário marcado por disputas 

teóricas e práticas sobre os limites do 

controle da Administração Pública. 

 

O Observatório do TCU desenvolveu três 

relatórios com balanços críticos da atuação 

do Tribunal de Contas da União a partir dos 

principais casos julgados em 2018. Com 

relação ao controle interno, foram iniciadas 

as atividades de pesquisa do projeto Como 

Viabilizar Programas Públicos de 

Reportantes Contra a Corrupção? com a 

finalidade de fornecer subsídios jurídicos e 

experimentais sobre a construção de 

programas estruturados de incentivo e 

proteção a denunciantes. 

 

Além dessas iniciativas acadêmicas, foram 

publicados 26 artigos autorais na Coluna 

Controle Público (Jota), que pautaram 

relevantes discussões na comunidade 

jurídica sobre o controle da Administração 

Pública. 

 

Com a publicação da Lei 13.655/18 – que 

altera a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) para conferir 

maior segurança jurídica e, assim, ensejar a 

inovação pública –, o Grupo Público 

participou de diversos seminários, 

encontros e diálogos sobre o assunto. 

Vários de seus colaboradores participaram 

da principal obra coletiva sobre a Lei, que 

contou com a participação de grandes 

nomes do Direito Público brasileiro. A 

edição especial da Revista de Direito 

Administrativo, inteiramente dedicada ao 

tema, resulta do Encontro da Rede de 

Publicistas Acadêmicos com professores de 

direito público para debaterem temas sobre 

a reforma e a melhora da Administração 

Pública. 

 

Em 2018 o Grupo Público promoveu 

diversos diálogos com professores, 

profissionais, autoridades e pesquisadores. 

Foram ao todo 33 convidados externos que 

participaram de atividades como Diálogos 

Literários e aulas especiais. 

 

Também em 2018 foi realizada a primeira 

edição da Vitrine de Pesquisa do Grupo 

Público, em que os alunos dos diferentes 

programas da FGV Direito SP – Escola de 

Formação Pública, graduação, iniciação 

https://direitosp.fgv.br/grupos/grupo-publico
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científica, mestrado acadêmico, metrado 

profissional e especialização lato sensu – 

expuseram os seus produtos de pesquisa e 

receberam críticas construtivas de 

especialistas. Desse modo, o Grupo Público 

contribuiu para a integração da 

comunidade GV, melhoria das pesquisas em 

curso e visibilidade dos projetos conduzidos 

em Direito Público na Escola. 

 

Para melhorar a interface com a 

comunidade externa, o site do Grupo 

Público foi inteiramente reformulado. Mais 

amistoso e visual, todos os produtos de 

pesquisa estão disponíveis no site, assim 

como vídeos ou áudios de palestras 

promovidas. 

 

Apresentamos aqui o ano vibrante de 2018 

para o Grupo Público. A todos que 

participaram desse projeto, o nosso muito 

obrigado! 

 

 

Carlos Ari Sundfeld l Juliana Palma 
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ESCOLA DE FORMAÇÃO 

PÚBLICA – EFp 
 

 

A Escola de Formação Pública – EFp 
 

A Escola de Formação Pública – EFp, criada em 1998, é composta por dois programas 

interligados. O Programa de Iniciação Científica Anual é voltado a graduandos de 

diferentes faculdades. Sua missão é formar lideranças jurídicas para a inovação no 

mundo público. Nele são selecionados 25 alunos que, ao longo de um ano, analisam e 

discutem temas relevantes de jurisdição constitucional. Já o Programa Continuado de 

Formação Docente é destinado a ex-alunos e colaboradores da EFp e lhes permite 

terem suas primeiras experiências como professores, tutores, orientadores e membros 

de bancas avaliadoras. 

 

A EFp formou e continua a formar uma grande rede de pessoas inovadoras, com 

espírito público e extraordinária formação jurídica. Hoje, muitos deles são professores 

universitários, gestores públicos e advogados especializados. As pesquisas realizadas 

em seu âmbito são academicamente relevantes, tendo originado monografias, artigos e 

livros coletivos. 

 

 

 

Atividades 
 

A EFp possui três cursos. Nas Oficinas de Jurisprudência, são debatidos temas 

polêmicos de jurisdição constitucional e políticas públicas, sobretudo a partir de 

julgados do Supremo Tribunal Federal. Nas Oficinas de Pesquisa, são exercitadas 

metodologias de pesquisa, aplicadas ao direito. No Ciclo de debates Direito e Gestão 

Pública são discutidos temas de ponta de direito público — como impeachment, 

regulação da internet, controle da administração e reforma tributária. Os cursos são 

conduzidos por ex-alunos e colaboradores da EFp na forma de debate, sendo os alunos 

atuais seus protagonistas. 

 

Os cursos são distribuídos em dois encontros semanais, às quartas e sextas-feiras, pela 

parte da tarde, e demandam leitura prévia obrigatória. O ano intenso de estudo se 

encerra com a apresentação de monografia elaborada individualmente pelos alunos, 

com foco em jurisdição constitucional. Todo o material didático, bem como a produção 

acadêmica dos alunos está disponibilizado no site da sbdp. 

 

http://www.sbdp.org.br/
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Além do programa regular desses três cursos, o ano é complementado com atividades 

extraclasse como visitas a órgãos da administração pública, encontros com grupos de 

pesquisa da FGV Direito SP e uma viagem a Brasília no final do ano. 

 

Por fim, duas vezes ao ano são realizadas conversas individuais da coordenação com os 

alunos, para acompanhamento do desempenho de cada um. O acompanhamento 

individualizado também pode ocorrer a qualquer momento do curso conforme 

demanda do aluno ou da coordenação. Os horários das 13h às 14h das quartas-feiras e 

sextas-feiras das semanas de aula ficam reservados para a sua realização. 

 

A aprovação no programa da EFp exige presença mínima dos alunos em 80% das 

sessões do primeiro semestre e 80% das sessões do segundo semestre de cada uma 

das atividades que compõem o programa. Também é requisito para conclusão a 

entrega da monografia e aprovação do trabalho em banca avaliadora.  

 

 

 

A EFp em 2018 
 

 

Em 2018 o programa da EFp teve 78 encontros, totalizando 154 horas de atividades 

curriculares, entre oficinas de jurisprudência, oficinas de pesquisa, conversa com atores 

e encontros do Ciclo de debates Direito e Gestão Pública. 

 

Os alunos participantes vieram de cinco faculdades de direito diferentes 

(Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, Universidade São Judas Tadeu, Escola de Direito de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas – FGV Direito SP e Ibmec Damásio SP). 
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Os 25 alunos de 2018 completaram o programa satisfatoriamente, cumprindo o 

mínimo de presença exigida e obtendo aprovação da monografia nas respectivas 

bancas avaliadoras.  

 

 

 

Oficinas de Jurisprudência 
 

 
 

As Oficinas de Jurisprudência em 2018 abordaram temas de direito público através 

de debates ou simulações nas quais os alunos puderam discutir e refletir a respeito de 

acórdãos ou decisões, em regra, do Supremo Tribunal Federal, mas não só. Nesse ano 

o programa também abordou decisões dos Tribunais de Contas, Conselho Nacional de 

Justiça e de diferentes órgãos da administração pública. 

 

O que mais caracteriza as oficinas é a participação constante e horizontal dos alunos no 

estudo do material, o que depende de rigorosa preparação prévia pelos alunos e da 

atuação do professor como um facilitador do debate. Em 2018 os alunos participaram 

de 31 oficinas de jurisprudência.  

 

 

 

Oficinas de Pesquisa 
 

As Oficinas de Pesquisa são aulas nas quais os alunos aprendem as etapas para 

realização e construção de uma pesquisa científica. O foco se dá nas pesquisas jurídicas 

e empíricas, e a cada aula é trabalhado um assunto central para redação de uma 

pesquisa empírica no campo do direito, como por exemplo: análise de dados, escolha 
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de tema e pergunta de pesquisa, uso de dados públicos, métodos qualitativos e 

quantitativos, etc. 

 

Nessas Oficinas também se realiza o acompanhamento e discussão dos Projetos de 

Pesquisa dos alunos da EFp. Os projetos são discutidos no primeiro semestre e, já no 

segundo semestre, quando estão executando a pesquisa, há uma nova discussão a 

partir de relatórios parciais. Em grupos, os alunos são estimulados a analisar 

criticamente as pesquisas dos colegas. Em 2018 foram realizadas 15 oficinas de 

pesquisa. 

 

 

 

Conversa com atores 
 

As conversas com atores acontecem ao final do segundo semestre e servem como 

apresentação de diferentes carreiras relacionadas ao direito público e à gestão pública. 

Profissionais das mais variadas áreas, envolvendo direito ou não, apresentam seu 

trabalho e trajetória de carreira para os alunos, que são previamente apresentados ao 

currículo de cada convidado. 

 

É uma oportunidade de conhecer pessoas que fizeram diferentes escolhas de carreira 

ou que estão trabalhando em projetos/áreas inovadoras, e cujas trajetórias se 

relacionam, de alguma maneira com a sociedade brasileira de direito Público. 

 

Em 2018 foram realizados quatro encontros, que apresentaram aos alunos projetos e 

trajetórias no governo do estado de São Paulo, terceiro setor, startups e pesquisa 

acadêmica. 

 

 

 

Ciclo de Debates Direito e Gestão Pública 
 

 

Muitos dos desafios que o Brasil enfrenta em temas-chave de gestão pública ou são 

jurídicos na sua essência, ou têm importantes reflexos no campo jurídico. São dos mais 
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variados matizes e abarcam diferentes áreas do Direito. Compreendê-los, é 

fundamental. Partindo desse diagnóstico, o Ciclo de Debates Direito e Gestão 

Pública em 2018 focou nesses desafios e em soluções para eles dentro dos limites 

constitucionais. O programa dialogou diretamente com debates pautados no cenário 

eleitoral, como reforma do estado, reforma tributária, corrupção e controle da 

administração pública, novas tecnologias que impactam na gestão, inclusive trazendo 

para os debates nomes que participaram das disputas eleitorais. 

 

O curso é oferecido a alunos da EFp e também a alunos e pesquisadores de todas as 

escolas, cursos (graduação e pós) e projetos da FGV (direito, economia e administração 

pública e privada), o que permite um intercâmbio de alunos com diferentes perfis. 

 

Em 2018 foram realizados 21 encontros, totalizando 40 horas-aula.  

 

 

 

Atividades extracurriculares 
 

Em 2018 as atividades típicas do programa da EFp foram complementadas com 

eventos extracurriculares, de participação optativa dos alunos. Destacamos algumas 

das atividades extracurriculares oferecidas: 

 

 Supremo em Pauta – O Supremo em Pauta é um projeto permanente da FGV 

Direito SP que tem por objetivo fomentar e qualificar o debate público sobre a 

pauta e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Nesse dia os alunos 

participaram de uma tarde de trabalho do grupo, acompanhando a transmissão 

de uma sessão de julgamento no STF. 

 

 O STF precisa de reforma? – Nessa atividade os alunos puderam acompanhar 

um seminário organizado pela FGV Direito SP e pela Folha de São Paulo com a 

condução dos professores Conrado Hübner Mendes, Eloisa Machado e Oscar 

Vilhena sobre o atual cenário do STF e possíveis caminhos para uma reforma da 

Corte. 

 

 Encontro grupos de pesquisa FGV Direito SP – Nesse dia diversos grupos de 

pesquisa da FGV Direito SP se apresentaram aos alunos da EFp e narraram 

sobre seus objetivos e linhas de pesquisa relacionadas ao direito público. 

 

 Encontro do Núcleo de Práticas Jurídicas da FGV Direito SP – Em um 

encontro coorganizado pelo Núcleo de Prática Jurídica da FGV e pela sbdp, 

representantes de diferentes carreiras jurídicas se apresentaram para os alunos, 

que puderam tirar suas dúvidas e conhecer a trajetória profissional de cada um. 

 

 Grupo de diálogo pós-eleições – Ao final de cada turno da eleição, alunos e 

coordenação organizaram um momento de livre discussão sobre o processo 

eleitoral de 2018.  
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Atividades externas 
 

A EFp em 2018 contou com atividades que proporcionaram diferentes vivências aos 

alunos. 

 
 

Prefeitura de São Paulo – No início do ano fomos à Prefeitura para um debate com 

representantes das Secretarias de Gestão e Justiça sobre desafios da gestão pública 

municipal. 
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Ex Auditoria Militar de São Paulo (futuro Memorial da Luta pela Justiça) – Os 

alunos conheceram o prédio onde eram julgados os presos políticos em São Paulo e 

que passa por reformas para se tornar um museu em homenagem aos advogados que 

atuaram no local. 

 
 

No final do ano os alunos participaram de uma viagem a Brasília com a coordenação 

da EFp. A viagem encerrou o ano de estudos e propiciou contato com diferentes 

órgãos públicos ligados aos temas trabalhados ao longo do ano. Em 2018, 23 alunos 

participaram da viagem, que teve como programação principal: 

 

 Supremo Tribunal Federal – Foram organizadas visitas aos prédios do STF. 

Além de conversa com ministros, seus assessores, e servidores do setor técnico, 

o grupo também pôde assistir a uma sessão plenária. 

 

 Congresso Nacional – Houve um dia de visitas ao Congresso Nacional em que 

o grupo conheceu as instalações internas, conversou com um assessor 

legislativo e assistiu parte de uma sessão na Câmara dos Deputados. 

 

 Conselho Nacional de Justiça –No CNJ a programação incluiu um debate com 

uma das servidoras responsáveis pelo Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário. 

 

 Advocacia-Geral da União – Na AGU o grupo acompanhou uma palestra e 

conversou com os principais responsáveis pela litigância direta no STF. 

 

 World Wide Fund for Nature – WWF - Os alunos conheceram as instalações 

da WWF, aonde conversaram com responsáveis por diversas áreas internas, 
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dentre elas, o setor jurídico e o setor responsável pelo advocacy da agenda 

ambiental no Congresso Nacional. 

 

 Palácio do Itamaraty – Por fim, os alunos conheceram as instalações do 

Ministério das Relações Exteriores, aonde tomaram contato com a história do 

prédio e conversaram com o Embaixador Tarcísio Costa, ex-chefe de assessoria 

de imprensa do Ministro Aloysio Nunes Ferreira.  

 

 

 

Produção científica 
 

 

 

Ao longo de 2018, foram elaboradas e entregues 25 monografias. Foram 19 trabalhos 

aprovados com indicação do trabalho para publicação no site da sbdp e seis trabalhos 

aprovados com indicação de alterações condicionantes à publicação, isto é, esses 

deverão fazer pequenas mudanças para que sua monografia seja publicada, mas estão 

aprovados na EFp. Não houve nenhuma reprovação. 

 

As bancas avaliadoras, formadas por um professor orientador do trabalho e um terceiro 

arguidor, indicaram oito monografias para receber distinção. A distinção é concedida 

aos alunos que entregam trabalhos excelentes e inovadores na temática e que 

participaram ativamente das atividades ao longo do ano, de forma que a indicação da 

banca é combinada com a indicação da coordenação, quanto ao desempenho desses 

alunos nas aulas. Em 2018, três alunos vão receber o certificado de distinção. 

 

As monografias são elaboradas ao longo de todo o ano, sendo o primeiro semestre 

dedicado ao projeto de pesquisa e o segundo à execução. O trabalho é acompanhado 
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por um ex-aluno da EFp que atua como tutor e por um orientador. A coordenação da 

EFp também acompanha o desenvolvimento dos trabalhos. Em 2018 as monografias 

desenvolvidas apresentaram as seguintes temáticas: 

 

Ativismo Judicial: um estudo das concepções dos ministros do STF e 

da evolução do tema das sabatinas. 

Fabio Cruz de Queiroz Campos 

A relevância argumentativa da União no controle judicial de políticas 

públicas relativas à segurança pública pelo STF. 

Rafaella Navas 

Adesão tardia à ata de registro de preços na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União 

André Melo Ferreira. 

Participações acionárias da BNDESPAR: o controle do TCU sobre 

possíveis irregularidades 

Pedro Benintendi Mazer 

A lógica argumentativa no caso da União Homoafetiva (ADPF 132 e 

ADI 4.277): seu impacto em decisões posteriores e aplicação do 

“Direito da Antidiscriminação” 

Rodolfo Henrique Oliveira 

Rodrigues 

Alterações no legislativo após o julgamento da ADPF 132 e ADI 

4.277: uma análise do comportamento objetivo e subjetivo do 

Congresso Nacional 

Fabiana Bartholi Guimarães 

Conflito de Competência concorrente: há incentivos para não 

conflitar? 

Mauricio Bulcão Fernandes Filho 

Federalismo fiscal e repartição de receitas tributárias: o 

posicionamento do STF em incentivos fiscais 

Kawan Herculino Tostes 

Caso Vladmir Herzog e ADPF 153: uma análise jurisdicional da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e do STF 

Ana Luiza Gregorio Vidotti 

Cárcere e maternidade no STF: uma análise da atuação dos amici 

curiae no caso do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP 

Jaqueline Galdino da Silva 

A atuação do STF frente a pedidos de medidas cautelares: um 

estudo sobre a aplicação do “rito abreviado” nas ADPFs. 

Camila Gambaroni 

A concessão monocrática de medida cautelar em ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Tarik Jarouche 

A repercussão geral e o tempo: As reformas procedimentais do 

Novo Código de Processo Civil no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal 

Andressa Maria Scorza dos 

Ramos 

Partidos como indutores da discussão constitucional: Motivação e 

estratégias no uso da Corte 

Olivia Haddad Levy 

É possível fiscalizar a imparcialidade do STF? Uma pesquisa sobre o 

grau de transparência das declarações de impedimento e suspeição 

dos ministros 

Isabella Caroline Cristino 

O impeachment de Dilma no STF: topografia de um processo Guilherme Antonio Gonçalves 

Os limites do controle judicial preventivo de constitucionalidade 

segundo o STF 

Guilherme Lucas de Araújo 

Gudin 

O supremo Tribunal Federal e o controle judicial de emendas 

constitucionais 

Ana Luiza Gajardoni de Mattos 

Arruda 

O STF e a proibição da insuficiência: a proporcionalidade na 

litigância de direitos sociais 

André Caixeta da Silva Mendes 

Sistema carcerário brasileiro e o estado de coisas inconstitucional: 

uma análise dos pedidos cautelares da ADPF 347 

Amanda Capo Viana 
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Participação democrática no Supremo Tribunal Federal: relações 

entre a Audiência Pública e o voto do Ministro Relator nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade do Novo Código Florestal 

Raquel Frazão Rosner 

Os papeis das audiências públicas no controle concentrado de 

constitucionalidade: um estudo de caso da ADI 4650 

Tatiane Bolsonaro Guimarães 

Para o STF, o que vem a caracterizar o crime de lavagem de 

dinheiro? Uma análise das ações penais pós mensalão 

Pedro Bandeira Lins Lunardelli 

Como o STF exerce controle sobre o TCU em matéria de contratos 

administrativos? 

Rodolfo da Costa Arruda Silva 

A lei de segurança nacional: como uma lei da ditadura vive na 

democracia? 

Laura Mastroianni Kirsztajn 

 

 

 

Programa de bolsas 
 

São concedidas, anualmente, bolsas de estudo para os alunos que não têm condições 

financeiras de arcar com os custos de manutenção da EFp. As bolsas podem ser parciais 

ou totais, a depender das demandas dos alunos e da possibilidade de financiamento 

dos parceiros da EFp. 

 

No ano de 2018, foram concedidas 6 bolsas, sendo que, dessas, 3 foram totais e 3 

foram parciais. Uma das alunas, além da isenção total, contou também com auxílio-

financeiro mensal, para que pudesse se dedicar exclusivamente à EFp. 

 

Dos seis alunos bolsistas de 2018, três tiveram seus trabalhos indicados para distinção.  

 

 

 

Programa continuado de formação docente 
 

A EFp incentivou a participação dos seus ex-alunos no programa de 2018 das mais 

diversas maneiras. O programa de formação docente mantém os ex-alunos 

conectados com a equipe de coordenação e com os atuais alunos, auxiliando, assim, no 

desenvolvimento contínuo do projeto. São maneiras de participar do programa: 

 

 Tutoria: Os alunos que recém terminaram a EFp podem participar auxiliando os 

alunos atuais na elaboração do projeto de pesquisa e na organização e 

preparação para os debates. Em 2018, 16 alunos das turmas de 2017 e 2016 

participaram como tutores. 

 

 

 Orientação: Os ex-alunos mais antigos podem auxiliar na orientação dos atuais 

alunos da EFp, acompanhando diretamente a execução da monografia e 

participando da banca ao final do ano. Em 2018, 20 dos 25 orientadores foram 

alunos do programa. 
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 Aulas: Também há a possibilidade de um ex-aluno ministrar aulas na EFp e nos 

cursos e palestras externos. A grande maioria dos professores, inclusive, é 

composta por ex-alunos. Em 2018, 46 professores ex-alunos participaram das 

aulas ou eventos promovidos pela EFp. 

 

 

 

 

 

Polêmicas Supremas 
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O curso Polêmicas Supremas foi ministrado em seis diferentes faculdades, por ex-

alunos da EFp. Foram pensadas aulas diferentes para cada uma das faculdades, todas 

com formato similar ao da escola de formação, nas quais o total de 110 alunos 

participantes puderam ser apresentados ao programa e a diferentes temas que 

poderiam estar presentes em uma aula do curso regular.  

 

 

 

Processo seletivo 2019 
 

As atividades voltadas à divulgação da EFp e seleção dos novos alunos se iniciaram no 

segundo semestre de 2018 com dois eventos: o open-day e a abertura do processo 

seletivo. 
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No open-day, 30 convidados de alunos da EFp participaram de uma aula do programa, 

pensada para apresentar aos convidados a dinâmica do curso e motivá-los a 

inscreverem no processo seletivo da próxima turma. A aula de 2018 tratou do tema 

como é possível inovar na administração pública? 

 

 
 

Já na abertura do processo seletivo foi feita uma apresentação institucional da sbdp e 

da EFp, seguida por uma apresentação dos principais pontos do programa de aulas e 

pesquisas. O evento também propiciou um diálogo sobre o processo seletivo e suas 

etapas. Em 2018, 72 pessoas compareceram à apresentação do curso e do edital. 
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O processo seletivo da EFp 2018 se iniciou oficialmente em novembro e contou com 

um total de 93 inscritos na primeira fase, pertencentes a 11 diferentes faculdades de 

direito. Desse total, 84 alunos entregaram os ensaios que os levam à segunda fase do 

processo. Ao fim, 45 alunos passaram para a fase final, de entrevistas, que ocorrerá na 

última semana de janeiro de 2019.  
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PESQUISA 
 

 

Observatório do TCU 
 

 
 

 

Dados dão conta de que o Tribunal de Contas da União tem ampliado cada vez mais 

seu controle sobre a administração pública. É preciso compreender esse fenômeno e 

suas implicações.  

 

O Observatório do TCU, pesquisa permanente do Grupo Público, analisa de modo 

sistemático julgados do Tribunal para produzir relatórios periódicos de balanços 

críticos sobre a sua atuação. Para tanto, conta com a colaboração do escritório Piquet, 

Carneiro, Magaldi e Guedes Advogados, cujos advogados acompanham in loco todas 

as sessões de julgamento do TCU para indicarem quais foram os julgados mais 

relevantes nas sessões. Juntamente com os informativos e boletins produzidos pelo 

próprio Tribunal, os pesquisadores do Observatório do TCU fazem a triagem de casos 

para análise eminentemente acadêmica, ou seja, imparcial e crítica, visando sempre ao 

aprimoramento institucional. 

 

Em 2018 foram produzidos três relatórios com a análise de 77 acórdãos proferidos pelo 

TCU no ano. O foco de análise esteve centrado em quatro grandes temas: (i) aquisição 

de bens e serviços; (ii) desestatizações; (iii) o TCU como instância sancionadora; e (iv) o 

TCU como órgão de controle. A coordenação dos trabalhos fica a cargo de ANDRÉ 

ROSILHO, e contou com a colaboração dos seguintes pesquisadores: 

 

 

ANDRÉ BRAGA 

ANDRÉ ROSILHO 

ARTHUR GUEDES 

CONRADO TRISTÃO 

DANIEL BOGÉA 

GILBERTO GOMES 

GUSTAVO MAIA PEREIRA 

JULIA LILLO 

MATHEUS DE PAULA 

Evento Balanço Crítico 
Parcial promovido pelo 
Observatório do TCU em 29 
de agosto de 2018. Ao 
centro, Francisco Gaetani 
(presidente da ENAP), Karla 
Bertocco (presidente da 
Sabesp) e Valdir Simão (ex-
ministro do Planejamento e 
CGU). 
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YASSER GABRIEL 

 

 

 

 

 

Vitrine de Pesquisa do Grupo Público 
 
 

 
 

Que pesquisas em Direito Público são desenvolvidas na GV? A Vitrine de Pesquisa do 

Grupo Público foi pensada para integrar alunos, pesquisadores e professores de todos 

os programas da FGV Direito SP: Escola de Formação Pública – Efp, graduação, 

iniciação científica, especialização lato sensu, mestrado acadêmico e mestrado 

profissional. 

 

Os participantes submeteram parte de sua pesquisa previamente aos professores 

convidados e tiveram a oportunidade de expor os principais resultados no evento. Na 

sequência, os professores apresentaram suas impressões gerais das pesquisas. A 

Vitrine contou com 16 alunos, 10 professores e 5 pesquisadores distribuídos nas 

seguintes mesas temáticas: (1) Regulação e Desenvolvimento; (2) Sanção e Acordo; (3) 

Instituições e Efetivação de Direitos Fundamentais; e (4) Diálogo Institucional e 

Controle. 

 

Encontro Vitrine de Pesquisa 
do Grupo Público promovido 
pelo Grupo Público em 24 de 
maio de 2018. Em destaque, 
a Professora Vera Monteiro 
e o Professor Fernando 
Marcato. 
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Os seguintes professores, pesquisadores e alunos participaram da primeira edição da 

Vitrine de Pesquisa do Grupo Público: 

 

 

PROFESSORES 

ANDRÉ JANJÁCOMO ROSILHO 

CARLOS ARI SUNDFELD 

DIMITRI DIMOULIS 

FERNADO SCHARLACK MARCATO 

FERNANDA MEIRELLES FERREIRA 

JULIANA BONACORSI DE PALMA 

LUÍS FELIPE VALERIM PINHEIRO 

MARIANA VILELLA 

NIKOLAY HENRIQUE BISPO 

VERA CRISTINA CASPARI MONTEIRO 

 

 

PESQUISADORES 

ANA CLARA KLEIN PEGORIM 

BRUNO POLONIO RENZETTI 

FREDERICO HADDAD 

JULIA LILLO 

JÚLIA TRINDADE DE SÁ 

 

ALUNOS 

ADRIANO DALEFFE 

BEATRIZ PIRAINO AFONSO 

CONRADO VALENTINI TRITÃO 

DANIEL FAVORETTO ROCHA 

FERNANDO FIGUEIREDO LINHARES PIVA DE 

ALBUQUERQUE SCHMIDT 

GIOVANA AGÚTOLI PEREIRA 

GIOVANNA MICALI 

GUSTAVO LEONARNO MAIA PEREIRA 

HELENA HIME FUNARI 

LETÍCIA RODRIGUES VICENTE 

MARIA EUGÊNIA KROETZ 

REBECA DE OLIVEIRA SOUZA 

RICARDO A. KANAYAMA 

RODRIGO FERNANDO MACHADO CHAVES 

SARAH FERREIRA MARTINS 

THAÍS PEREIRA DOS SANTOS LUCON 

Como viabilizar programas públicos de reportantes contra a 

corrupção? 
 

Diversos são os instrumentos de combate à corrupção, mas um em particular tem 

despontado no panorama internacional: o programa de whistleblower (ou tipster), 

traduzido como programa de reportantes. 

De um modo geral, esses programas oferecem incentivos (prêmios e vantagens 

competitivas na licitação, por exemplo) e direitos contra retaliação (indenizações front-

pay e pay-back, reintegração no cargo etc.) para que denúncias sérias e efetivas sejam 

oferecidas por testemunhas oculares de irregularidades. Essas pessoas, que anseiam 



24 

 

por “fazer a coisa certa”, têm conseguido apresentar um conjunto de provas e 

informações privilegiadas, contribuindo efetivamente para desmantelar esquemas de 

corrupção. 

A pesquisa Como Viabilizar Programas Públicos de Reportantes Contra a 

Corrupção? foi contemplada pela Presidência da Fundação Getúlio Vargas em 2018, 

com previsão de término em novembro de 2019. A pesquisa busca avaliar a 

juridicidade e apresentar os elementos hábeis a conferir eficácia aos programas de 

reportantes na esfera pública, considerando a realidade e os problemas brasileiros. 

Assim, o projeto visa a ajudar na construção de programas públicos de reportantes, 

específicos à esfera pública, como mecanismo de combate à corrupção. 
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PRODUÇÃO DE CONTEÚDO 
 

 

Coluna Controle Público 
 

 
 

 

O Grupo Público mantém desde 2016 a coluna Controle Público no Jota, um dos 

maiores portais jurídicos do Brasil. Quinzenalmente, seus colunistas publicam um artigo 

de análise e opinião sobre o controle da Administração Pública, que têm contribuído 

para a reflexão crítica do controle, visando sempre ao aprimoramento institucional do 

Poder Público e dos controladores. 

 

Em 2018 foram 26 artigos, 46% deles sobre o controle da Administração Pública pelo 

Tribunal de Contas da União. Os demais artigos versaram sobre a Lei 13.655/2018 

(Nova LINDB) ou sobre questões mais gerais sobre o sistema de controle da 

Administração Pública no Brasil. 

 

Nossas colunas em 2018: 

 
Retrospectiva do controle público no STF em 2018 

Julgados sugerem otimismo em 2019 

Juliana Palma | 27 DEZ 2018 

 

O TCU na pauta no Supremo: possibilidades e limites de controle 

A relação de ações judiciais no STF consideradas de especial relevância para o tribunal de contas 

Gilberto Mendes C. Gomes | 12 DEZ 2018 

 

O controle como burocracia 

https://www.jota.info/?pagename=paywall&redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/retrospectiva-do-controle-publico-no-stf-em-2018-27122018
https://www.jota.info/?pagename=paywall&redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-na-pauta-do-supremo-possibilidades-e-limites-de-controle-12122018
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Pesquisa mostra as dificuldades de o TCU evitar os riscos da burocratização  

Carlos Ari Sundfeld | 28 NOV 2018 

 

 

Quanto tempo pode durar a inidoneidade declarada pelo TCU? 

Aplica-se a limitação de cinco anos à pena total cumulada?  

Yasser Gabriel | 14 NOV 2018 

 

Pode o TCU inabilitar contratado a ocupar cargo público? 

Lei diz que essa sanção só se aplica a gestor de recursos públicos  

André Rosilho | 31 OUT 2018 

 

Prevenção à corrupção: custe o que custar? 

Formalidades e exigências burocráticas devem passar pela análise de custo-benefício 

Juliana Palma | 17 OUT 2018 

 

Algo que aprendi como árbitro em Direito Público 

Limitando os individualismos exuberantes, a arbitragem privilegia o Direito 

Carlos Ari Sundfeld | 03 OUT 2018 

 

Lei de Improbidade Administrativa, uma lei ‘qualquer’? 

Objetivo da lei é punir tudo e todos a qualquer custo  

Yasser Gabriel | 19 SET 2018 

 

Indisponibilidade de bens de contratados pelo TCU: qual é o critério? 

Manejo da medida pode suscitar aplicação do art. 27 da LINDB  

André Rosilho | 05 SET 2018 

 

Quem é o ‘administrador médio’ do TCU? 

LINDB exige que condutas sejam avaliadas a partir da realidade  

Juliana Palma | 22 AGO 2018 

 

Não existe processo grátis 

Órgãos judiciais e de controle têm de impedir o início de processos sem filtro 

Carlos Ari Sundfeld | 08 AGO 2018 

 

Acordos de leniência nas decisões do TCU 

Acórdão 874/2018 trouxe premissas sobre como o tribunal deve considerar esses acordos em suas 

decisões  

Yasser Gabriel | 25 JUL 2018 

 

TCU: indutor da boa governança? 

Estudos técnicos não vinculantes podem ajudar a gestão pública 

André Rosilho | 09 JUL 2018 

 

Quais são os desafios do sistema brasileiro de controle? 

Legislação não se preocupou em dar equilíbrio e eficiência à rede de controles  

Juliana Palma | 27 JUN 2018 

 

Compromissos na Lei da Segurança para a Inovação Pública 

Lei 13.655/18 reforça e protege a gestão para viabilizar acordos no setor público 

Carlos Ari Sundfeld | 12 JUN 2018 

 

Lei de Segurança para a Inovação Pública reflete boas práticas do TCU 

Em alguns casos, tribunal já analisava a responsabilidade do gestor de modo realista, como prevê a lei  

Yasser Gabriel | 30 MAI 2018 

 

Como argumentar pelas consequências no controle da gestão pública? 

https://goo.gl/LrViHq
https://goo.gl/JrkVgF
https://bit.ly/2zmC01J%5d
https://bit.ly/2CUMYip
https://goo.gl/ETVx2M
https://goo.gl/mLuY7t
https://goo.gl/GcfS4r
https://goo.gl/ovx1Vc
https://goo.gl/PE9Z7b
https://goo.gl/xYGUVd
https://goo.gl/xYGUVd
https://goo.gl/MPUQd8
https://goo.gl/AuBZjb
https://goo.gl/tqnTBn
https://goo.gl/VpvBjQ
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Lei 13.655/18 garante o diálogo institucional  

Juliana Palma | 15 MAI 2018 

 

Onde está o fundamento do poder geral de cautela do TCU? 

Em decisões, TCU tem ampliado seu poder cautelar 

André Rosilho | 02 MAI 2018 

 

Mais ou menos inidôneo? 

TCU parece entender que a declaração de inidoneidade independe de critérios consistentes de dosimetria  

Yasser Gabriel | 18 ABR 2018 

 

TCU tem prazo para cobrar prejuízo ao erário? 

Em liminar, STF fixa o prazo de 5 anos  

André Rosilho | 03 ABR 2018 

 

O tempo de ressarcimento ao erário público é o presente 

Como o STF vai resolver as discussões pendentes sobre prescrição?  

Juliana Palma | 20 MAR 2018 

 

Como articular os controles sobre a administração pública? 

Recente decisão do TCU suspendendo resolução da ANTAQ chama atenção ao tema 

Yasser Gabriel | 07 MAR 2018 

 

Uma instância regulamentar nacional para as contratações estatais 

Sem um novo método será inviável melhorar as normas sobre licitações e contratos estatais 

Carlos Ari Sundfeld | 22 FEV 2018 

 

Órgãos de controle podem afastar leis inconstitucionais? 

Se a declaração de inconstitucionalidade é privativa do Judiciário, a defesa da ordem constitucional não o 

é  

Juliana Palma | 06 FEV 2018 

 

Que ideias os órgãos de controle têm para contribuir? 

Há alternativas ao veto como modo de participação de órgãos de controle no debate público 

André Rosilho | 22 JAN 2018 

 

A criação de uma instância administrativa nacional 

Brasil precisa de estabilidade jurídica para seu estado administrativo e uma inovação pode fazer isso  

Carlos Ari Sundfeld | 09 JAN 2018 

 

 

 

  

https://goo.gl/QNpdB7
https://goo.gl/75NJK4
https://goo.gl/4e1fde
https://goo.gl/dQ5tSk
https://goo.gl/jZAHPu
https://goo.gl/Wj4U7W
https://goo.gl/Q499rV
https://goo.gl/XiYDCy
https://goo.gl/XiYDCy
https://goo.gl/72y2DM
https://goo.gl/smDFj6
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EVENTOS 
 

 

 

Diálogos do Grupo Público com Marcos Nóbrega 
 

 

O Grupo Público recebeu o professor Marcos Nóbrega (UFPE) para falar sobre a 

questão da eficiência nas licitações e contratos. O debate contou com a presença de 

toda a comunidade FGV SP. 

 

 

 

Desafios da Gestão com Fernando Haddad 
 

Convite do Evento Diálogos do Grupo Público com Marcos Nóbrega promovido pelo Grupo Público em 20 de abril 
de 2018.  
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O Grupo Público promoveu debate com Fernando Haddad, ex-Prefeito da cidade de 

São Paulo, sobre inovação na gestão pública, segurança jurídica e o papel do Direito na 

promoção de políticas públicas. O debate contou com a presença de toda a 

comunidade FGV SP, incluindo alunos de seus diferentes programas, professores e 

pesquisadores. 

 

 

 

Desafios da Gestão com Pérsio Arida 
 

 

 

O Grupo Público promoveu debate com Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central 

e um dos criadores do Plano Real. O debate contou com a presença de toda a 

comunidade FGV Direito SP, incluindo alunos de seus diferentes programas, 

professores e pesquisadores. 

 

 

 

Evento Desafios da Gestão com 
Fernando Haddad promovido 
pelo Grupo Público em 14 de 
maio de 2018. Em destaque, o 
Professor Fernando Haddad. 

Evento Desafios da Gestão com Pérsio Arida promovido pelo Grupo Público em 18 de maio de 2018. Em destaque, 
na segunda foto, Pérsio Arida. 
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Participação do Grupo Público no Diálogo Paulista entre os 

Órgãos de Controle e Organizações da Sociedade Civil 
 

z  

 

Os Professores Yasser Gabriel e Juliana Palma representaram o Grupo Público no 

evento Diálogo Paulista entre os órgãos de controle e organizações da sociedade 

civil. Na ocasião, foram discutidos os reflexos da Lei de Segurança para a Inovação 

Pública (Lei nº. 13.655/2018) nas parcerias entre Estado e organizações da sociedade 

civil. Participaram do evento representantes de diversas organizações da sociedade civil 

e os presidentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e do Tribunal de 

Contas do Município de São Paulo. 

 

 

 

Diálogos do Grupo Público com o Grupo de Pesquisa sobre 

Jurisdição Constitucional 
 

  
 

Evento Diálogo Paulista entre os Órgãos de Controle e Organizações da Sociedade Civil promovido pela 
Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada (CPJA) da FGV Direito SP, a Associação Paulista de Fundações (APF) 
e o Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI). Em destaque, na segunda foto, os Professores Yasser Gabriel 
e Juliana Palma. 

Evento Diálogos do Grupo Público com o 
Grupo de Pesquisa sobre Jurisdição 
Constitucional promovido pelo Grupo 
Público em 13 de junho de 2018.  
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Reunião realizada entre o Grupo Público e o Grupo de Pesquisa sobre Jurisdição 

Constitucional, coordenado pelo Professor Elival da Silva Ramos, sobre a Lei nº. 

13.655/2018 – Lei de Segurança para a Inovação Pública (Nova LINDB). 

 

 

 

Observatório do TCU – Balanço Crítico Parcial 
 

 
 

 

 
O Grupo Público promoveu debate para apresentar e discutir o balanço crítico parcial 

do projeto Observatório do TCU. Participaram do encontro Francisco Gaetani (ex-

Presidente da ENAP), Karla Bertocco (Presidente da Sabesp) e Valdir Simão (ex-

Ministro do Planejamento e CGU). 

 

Evento Observatório do TCU – Balanço Crítico Parcial promovido pelo Grupo Público em 29 de agosto de 2018. Ao 
centro, na segunda foto, Francisco Gaetani (ex-Presidente da ENAP), Karla Bertocco (Presidente da Sabesp) e 
Valdir Simão (ex-Ministro do Planejamento e CGU).  
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Participação do Grupo Público no Workshop Regulação da 

Infraestrutura de Transportes no Brasil 
 

  

 

Os Professores André Rosilho e Juliana Palma representaram o Grupo Público no 

Workshop Regulação da Infraestrutura de Transportes no Brasil promovido pelo 

Instituto Desburocratizar (iDESB) para debater o relatório que trata da 

discricionariedade de gestores na regulação da infraestrutura no Brasil. Na 

oportunidade, a professora Juliana Palma entrevistou o professor Martin Lodge (LSE). 

 

 

 

Ciclo de Debates Direito e Gestão Pública com Ana Carla Abrão 

 

    
 

O Grupo Público recebeu Ana Carla Abrão, economista e ex-secretária da Fazenda do 

Estado de Goiás, para debater os Desafios da Gestão de Pessoal no Poder Público. 

Evento Workshop Regulação da Infraestrutura de Transporte no Brasil promovido pelo iDESB em 28 de junho de 
2018. 
Em destaque, na primeira figura, Professor Martin Lodge. 

Evento Ciclo de Debates Direito e Gestão 
Pública com Ana Carla Abrão promovido pelo 
Grupo Público em 19 de outubro de 2018.Na 
figura, a apresentação da economista Ana 
Carla Abrão. 
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Novas Tendências de Direito Público 
 

 

 

Em parceria com Fábio Mauro de Medeiros, o Professor André Rosilho, do Grupo 

Público, coordenou o módulo Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

Atualizada em curso sobre as “novas tendências de direito público”, promovido pela 

Escola da AGU.  Dentre os temas tratados, discutiu-se: a avaliação de condutas e a 

produção de normas pela administração pública; a segurança jurídica nas relações 

público-privadas; a tomada de decisões no mundo público; e a aplicação da LINDB em 

temas ligados a improbidade, leniência e compliance.  

 

 

 

 

 

 

 

Cartaz de divulgação do curso Novas 
Tendências de Direito Público 
promovido pela Escola da AGU em 29 
de outubro de 2018. 
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Diálogos do Grupo Público com Kamala Dawar e Guilherme 

Jardim Jurksaitis 
 

 

 

 
 

O Grupo Público, em conjunto com o Grupo de Estudos Anticorrupção, recebeu os 

Professores Kama Dawar (University of Sussex) e Guilherme Jardim Jurksaitis (FGV 

Direito SP) para a palestra International Best Pratices on Public Procurement and 

Anti-Corruption. 

 

 

Evento Diálogos do Grupo Público com Kamala Dawar e Guilherme Jardim Jurksaitis promovido pelo Grupo 
Público em parceria com o Grupo de Estudos Anticorrupção em 09 de novembro de 2018.Na primeira figura, a 
Professora Kamala Dawar, na segunda, o Professor Guilherme Jardim Jurksaitis. 
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Diálogos do Grupo Público com Marina Menezes 
 

    

 

O Grupo Público promoveu debate sobre mídia e transparência com a editora 

executiva do Jornal Nexo, Marina Menezes.  

 

 

 

Atividades extraclasse na disciplina Direito Administrativo 
 

 

          

Evento Diálogos do Grupo Público com Marina Menezes promovido pelo Grupo Público em 14 de novembro de 
2018.Na primeira figura, a editora executiva do Jornal Nexo, Marina Menezes. 
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O curso de Direito Administrativo da FGV Direito SP (graduação) promoveu visitas 

externas e debates com especialistas sobre os modos de colaboração particular com a 

gestão pública. O Grupo Público apoia esta iniciativa, cujo produto final será a 

confecção de Guias de Cidadania Pública para orientar juridicamente iniciativas 

modernas de relacionamento público-privado. 

 

 

  

Atividades Extraclasse na disciplina de Direito Administrativo promovidas pela Professora Juliana Palma e 
apoiadas pelo Grupo Público.  
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INTEGRAÇÃO 
 

 

Encontro da Rede de Publicistas Acadêmicos 

 

 
 

 

 

O Grupo Público promoveu, em conjunto com a Faculdade de Direito da USP, o 

Encontro da Rede de Publicistas Acadêmicos, reunindo diversos professores de 

Direito Público para debaterem temas sobre a reforma e melhora da administração 

pública. O evento contou com a participação dos professores Carlos Ari Sundfeld 

(FGV Direito SP), Egon Bockmann Moreira (UFPR), Floriano de Azevedo Marques 

Neto (USP), Gustavo Binenbojm (UERJ), Jacintho Arruda Câmara (PUC-SP e FGV 

Direito SP), José Vicente dos Santos Mendonça (UERJ), Sérgio Guerra (FGV Direito 

Rio) e Marçal Justen Filho. O encontro também contou com representantes da 

Fundação Lemann e da Fundação Brava. 
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Desse encontro resultou a criação da Rede de Publicistas para atuação conjunta em 

pesquisa e empreendimentos acadêmicos. A primeira iniciativa foi a elaboração de 

edição especial da Revista de Direito Administrativo (RDA), publicada em outubro 

de 2018, sobre o Direito Público na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB). 

 

 

  

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/4255
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/4255
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PARCEIROS DO GRUPO 

PÚBLICO EM 2018 
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http://www.sbdp.org.br/ 

http://direitosp.fgv.br/grupos/
grupo-publico 

https://www.facebook.com/
sbdp.direitopublico/ 

https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/controle-publico 


