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Grupo Público 
FGV Direito SP 
 
O Grupo Público desenvolve pesquisas e 
propõe inovações no direito público, 
contribuindo para mudança cultural na 
gestão pública brasileira. 
 
Em atividade desde 2004 na FGV Direito 
SP, o Grupo Público tem como principal 
característica propor ideias e soluções 
jurídicas aos grandes desafios públicos a 
partir de achados de pesquisas, 
contribuindo para a qualificação dos 
debates acadêmicos e da prática 
profissional. Por isso é um grupo plural: 
participam de suas atividades 
professores, pesquisadores, pós-
graduandos, graduandos, profissionais 
do direito público, gestores e instituições 
parceiras. 
 
 
Coordenação 
Carlos Ari Sundfeld 
Juliana Bonacorsi de Palma 
 
Equipe 
Ana Luíza Arruda 
André Janjácomo Rosilho 
Conrado Valentini Tristão 
Guilherme Jardim Jurksaitis 
Guilherme Lucas de Araujo Gudin 
Jacintho Arruda Câmara 
João Domingos Liandro 
Julia Carolina Malacrida de Pádua 
Mariana Villela 
Vera Cristina Caspari Monteiro 
Yasser Reis Gabriel 
 
 
 
 
 
 
Rua Rocha, 233 
Bela Vista, São Paulo, SP 
CEP 03013-000 
Brasil 
https://direitosp.fgv.br/grupos/grupo-publico 

Apresentação 
Este relatório sistematiza as principais 
atividades desenvolvidas pelo Grupo 
Público no ano de 2019. 
 
Novamente o tema do controle foi central 
nas atividades do Grupo Público em 2019, 
refletindo um cenário marcado por 
disputas teóricas e práticas sobre os 
limites do controle da Administração 
Pública. 
 
O Observatório do TCU iniciou a pesquisa 
A atuação do Tribunal de Contas da 
União em Matéria Ambiental, financiada 
pela WWF Brasil. 
 
Com relação ao controle interno, foi 
desenvolvida a pesquisa 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 46 artigos autorais na 
Coluna Controle Público (Jota), que 
pautaram relevantes discussões na 
comunidade jurídica sobre o controle da 
Administração Pública. Também pelo 
Jota foi iniciada a publicação da Coluna 
Publicistas. 
 
Em 2019 o Grupo Público promoveu 
diversos diálogos com professores, 
profissionais, autoridades e 
pesquisadores. Foram diversos 
convidados externos que participaram de 
atividades como seminários e aulas 
especiais. 
 
Também em 2019 foi realizada a 
segunda edição da Vitrine de Pesquisa 
do Grupo Público, em que os alunos dos 
diferentes programas da FGV Direito SP – 

https://direitosp.fgv.br/grupos/grupo-publico
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Escola de Formação Pública, graduação, 
iniciação 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. 
 
Apresentamos aqui o ano vibrante de 
2019 para o Grupo Público. A todos que 
participaram desse projeto, o nosso 
muito obrigado! 
 
 

Carlos Ari Sundfeld l Juliana Palma 
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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 

Evento promovido pelo 
Observatório do TCU e pelo 
CECAP em 16 de maio de 
2019 destinado a debater os 
desafios da gestão pública, 
da regulação e do sistema de 
controle. 
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acadêmica, ou seja, imparcial e crítica, visando sempre ao aprimoramento 
institucional. 
 
Em 16 de maio de 2019, o Centro de Altos Estudos em Controle e Administração 
Pública (CECAP), vinculado ao Tribunal de Contas da União (TCU), e o 
Observatório do TCU da FGV Direito SP + Sociedade Brasileira de Direito Público 
(sbdp) promoveram encontro destinado a debater os desafios da gestão pública, 
da regulação e do sistema de controle. 
 
O debate foi realizado em Brasília, no Instituto Serzedello Corrêa, que é a escola 
de governo do TCU. Além de diversos auditores do tribunal, participaram do 
encontro representantes da Advocacia Geral da União (AGU), da Controladoria 
Geral da União (CGU), do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 
 

 

 
 
A coordenação dos trabalhos do Observatório fica a cargo de ANDRÉ ROSILHO, e 
contou com a colaboração dos seguintes pesquisadores: 
 
 
ANDRÉ BRAGA ANDRÉ ROSILHO CONRADO TRISTÃO 

Evento promovido pelo 
Observatório do TCU e pelo 
CECAP em 16 de maio de 
2019 destinado a debater os 
desafios da gestão pública, 
da regulação e do sistema de 
controle. 
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DANIEL BOGÉA 
EDUARDO JORDÃO 

GILBERTO GOMES 
GUSTAVO MAIA PEREIRA 

YASSER GABRIEL 

 
 
 
 
II 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. 
 
O Grupo Público realizou a II Vitrine de Pesquisa, voltada a discutir as pesquisas 
em Direito Público desenvolvidas na FGV em 2019.  O evento promoveu quatro 
mesas de discussão, compostas por professores especialistas nos temas 
debatidos, que forneceram importantes subsídios para o desenvolvimento dos 
trabalhos apresentados. 
 
A II Vitrine de Pesquisa do Grupo Público foi realizada no dia 31 de maio de 2019 
e contou com a exposição de 12 trabalhos de alunos de diferentes programas da 
FGV Direito SP comentados por 8 especialistas, distribuídos nas seguintes mesas 
temáticas: (Painel 1A) Inovação e Direito Público, (Painel 1B) Fundamentos e 
limites do controle da Administração Pública; (Painel 2A) O local e o nacional no 
Direito Público; e (Painel 2B) O Direito Público na jurisdição constitucional. 
 

Encontro II Vitrine de 
Pesquisa do Grupo Público 
promovido pelo Grupo 
Público em 31 de maio de 
2019.  
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Os seguintes professores, pesquisadores e alunos participaram da segunda 
edição da Vitrine de Pesquisa do Grupo Público: 
 
 
DEBATEDORES 
ANDRÉ ROSILHO 
CARLOS AUGUSTO LIGUORI FILHO  
DANIEL WANG 
GUILHERME JARDIM  
GUILHERME KLAFKE 
MARIANA VILELLA  
PATRICIA VALENTE  
VERA CRISTINA CASPARI MONTEIRO 
 
MODERADORES 
ANDRÉ BRAGA  
GUSTAVO PEREIRA  
JULIA LILLO 
REBECA SOUZA  

 
PARTICIPANTES 
ADRIANO FERREIRA 
ANA ARRUDA  
ANA VIDOTTI 
CAMILA MODESTO 
CONRADO TRISTÃO 
FERNANDA MASCARENHAS  
FERNANDA PICCININ 
GIOVANNA MICALI 
LUCAS SCHIOZER 
OLÍVIA LEVY 
ROBERTO MALUF FILHO 
TAÍS PENTEADO
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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 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 e desenvolvida durante o ano de 2019. Em um contexto de aprimoramento 
dos instrumentos de controle, dos quais os acordos de colaboração são 
emblemáticos, a presente pesquisa avalia a juridicidade e apresentar os 
elementos que conferirão eficácia aos programas de reportantes na esfera pública 
considerando a realidade e os problemas brasileiros. Para tanto, o trabalho se 
estruturou em duas grandes frentes de pesquisa: juridicidade e experimentos. 
 
O eixo de pesquisa sobre juridicidade tem como grande objetivo situar o tema dos 
reportantes no atual panorama normativo, institucional e doutrinário brasileiro. São 

Encontro II Vitrine de Pesquisa do Grupo Público promovido pelo Grupo Público em 31 de maio de 2019.  
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bases para o desenho dos experimentos e para o reconhecimento do cenário 
jurídico no qual programas de reportantes se inserem. Ao total, foram localizadas 
82 normas federais pertinentes à pesquisa, sendo 44 leis, 27 decretos, 5 decretos-
lei, 3 leis complementares, 2 instruções normativas e 1 resolução. Quanto aos 
projetos de lei, foram localizados 92 relevantes para a pesquisa. Com os mesmos 
critérios foram selecionadas decisões paradigmáticas da jurisprudência do STF e 
do STJ sobre os elementos de programas de reportantes (como o acórdão MS 
24.405) e doutrinas correlatas. 
 
O eixo internacional teve por objetivo o mapeamento das normas internacionais, 
notadamente tratados e convenções que o Brasil seja signatário, bem como 
recomendações emitidas pelos principais organismos multilaterais e centros de 
estudo internacionais. Além disso, no âmbito internacional, foram analisadas as 
experiências concretas dos Estados Unidos (FCA e WPA), da Itália (legge nº 179 
de 2017) e da União Europeia (Diretiva (UE) 2019/1937) com a construção e 
implementação de programas de whistleblowing. 
 
Também estudamos os principais programas de reportantes em prática que 
construíram as bases para o transplante do whistleblowing no cenário nacional: o 
programa de reportantes nas comissões de ética federais, os programas de 
reportantes de empresas estatais federais e no Estado de São Paulo, o programa 
de reportantes para servidores federais e o programa de reportantes Disque-
Denúncia, criado pela Lei nº 13.608/2018 e alterado pela Lei-Anticrime (Lei nº 
13.964/2019) – que corresponde ao modelo mais avançado de programa de 
reportantes até agora implementado no Brasil. 
 
O eixo de pesquisa sobre experimento se pauta em experimento (survey, 
experimento e cojoint) construído a partir das variáveis sobre whistleblowing 
levantadas no decorrer da pesquisa e respondido por potenciais reportantes. 
Contamos com a colaboração da ENAP (Escola Nacional de Administração 
Pública), Casa Civil e Vetor Brasil, dentre outros, para divulgação do experimento, 
que contou com 300 respondentes, em sua maioria, do setor público (91,72%). 
 
A pesquisa foi coordenada pelos professores CARLOS ARI SUNDFELD e JULIANA 
BONACORSI DE PALMA, e contou com a colaboração dos seguintes pesquisadores: 
 
 
CONSULTORES  
REGINA PACHECO  
UMBERTO MIGNOZZETTI  
LUCAS MINGARDI  
 
 

PESQUISADORA COORDENADORA EXECUTIVA  
MARINA FALONI  
 
EQUIPE DE PESQUISA  
CONRADO TRISTÃO  
GIOVANA GAMBA  
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JOÃO OTÁVIO GUTINIEKI  
JULIA MALACRIDA  
MARINA CORTESE  
RAPHAELA NAWA  
RICARDO KANAYAMA  
 
 

APOIADORES  
BRUNA ANDRADE  
FERNANDA QUIROGA  
JULIA LILLO  
LUIZA NOBREGA  
MARIA EUGÊNIA KROETZ 

 
 
 
A atuação do Tribunal de Contas da União em Matéria 
Ambiental 
 
Em 2019, o Grupo Público foi convidado pela WWF Brasil para realizar, em 
conjunto com a Imaflora, a pesquisa A atuação do Tribunal de Contas da União 
em Matéria Ambiental, que tem por objetivo mapear as decisões do TCU no 
campo socioambiental para entender como este órgão tem atuado na área, com 
enfoque em seus instrumentos e estratégias. Espera-se que os resultados desta 
pesquisa permitam aos órgãos da sociedade civil de proteção ambiental entender 
as possíveis sinergias entre elas e o TCU para atuação conjunta em defesa do 
meio ambiente. 
 
A forma como a atuação das instituições de controle responde a esses elementos 
é uma questão empírica. Para entendermos como essas autoridades atuam, e 
quais as possibilidades de sinergia no âmbito das políticas públicas, é preciso um 
diagnóstico mais fino sobre seu escopo de atuação.  
 
A pesquisa analisa a aplicação de duas políticas públicas pelo TCU, o Código 
Florestal e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, 
e busca responder: Quais são suas atribuições e que tipos de atividades 
desempenham? Que atores controlam? Que instrumentos utilizam para exercer 
accountability (responsabilizar e aplicar sanções)? Quais os espaços de diálogo 
com a sociedade civil que são (ou podem ser) utilizados? 
 
A pesquisa é coordenada pelo professor DANIEL WANG e conta com a colaboração 
dos seguintes pesquisadores: 
 
 
CONSULTORES  
ANDRÉ ROSILHO 
RAFAEL FELDMANN 
 

EQUIPE DE PESQUISA  
CONRADO TRISTÃO  
FERNANDA MASCARENHAS DE SOUZA 
JULIA MALACRIDA
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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. Semanalmente, 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 2019 foram 46 artigos 
publicados.  
 
Nossas colunas em 2019: 
 
TCU e as investigações independentes em estatais 
Não vai ter sigilo 
André Braga | 25 DEZ 2019 
 
Prorrogação antecipada da malha paulista no TCU 

Página da Coluna Controle Público no Jota.  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-as-investigacoes-independentes-em-estatais-25122019
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O princípio da licitação: entre dogma e realidade 
Daniel Bogéa e Vitória Damasceno | 18 DEZ 2019 
 
Pragmatismo no TCU? 
Premissas da LINDB têm se refletido na absolvição de agentes públicos 
Yasser Gabriel | 11 DEZ 2019 
 
O dilema do controle público: quanto mais, melhor? 
TCU parece desprezar a existência do trade-off entre controle e efetividade 
Gustavo Maia Pereira| 04 dez 2019 
 
TCU: ‘regulador nacional’ dos tribunais de contas? 
Propostas legislativas podem colocar a eficácia do controle em risco 
André Rosilho | 27 NOV 2017 
 
É erro grosseiro divergir do TCU? 
Divergência fundamentada não enseja responsabilidade do gestor 
Juliana Bonacorsi de Palma | 21 NOV 2019 
 
Impasse na jurisprudência do TCU: efeitos da omissão no dever de prestar contas 
Julgados divergentes podem gerar insegurança jurídica 
Gilberto Mendes C. Gomes e Pedro A. Azevedo Lustosa | 13 NOV 2019 
 
O TCU e o risco da ‘autoidealização’ 
Ao mirar fragilidades das agências, TCU está atento às suas próprias? 
Eduardo Jordão e Gustavo Leonardo Pereira | 06 NOV 2019 
 
Quando TCU e regulador divergem: caso dos bens reversíveis 
A quem compete definir o conceito de bens reversíveis no setor de telecom? 
Daniel Bogéa | 30 OUT 2019 
 
TCU e a ‘cultura do registro prévio’ 
Direito comparado mostra que problemas não são exclusivos do Brasil 
Conrado Tristão | 23 OUT 2019 
 
Por que o TCU suspendeu a publicidade sobre o pacote anticrime? 
O Tribunal funcionou como censor da propaganda oficial? 
Gustavo Leonardo Pereira | 16 OUT 2019 
 
Quando provas do acordo de colaboração não são úteis para o TCU 
Tribunal pode minorar pena do colaborador ainda que as provas do acordo não tenham contribuído 
para sua investigação 
Yasser Gabriel | 09 OUT 2019 
 
O TCU e a busca pela causalidade perdida 
Tribunal deveria criar instrumento para avaliar o impacto de inovações no setor público 
André Braga | 02 OUT 2019 
 
Autocontenção do TCU? 
Problemas na execução da indisponibilidade de bens colocam em xeque a eficácia da cautelar 
André Rosilho | 25 SET 2019 
 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/prorrogacao-antecipada-da-malha-paulista-no-tcu-18122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/pragmatismo-no-tcu-11122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-dilema-do-controle-publico-quanto-mais-melhor-04122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-regulador-nacional-dos-tribunais-de-contas-27112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/e-erro-grosseiro-divergir-do-tcu-21112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/impasse-na-jurisprudencia-do-tcu-efeitos-da-omissao-no-dever-de-prestar-contas-13112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/quando-tcu-e-regulador-divergem-caso-dos-bens-reversiveis-30102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-a-cultura-do-registro-previo-23102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/por-que-o-tcu-suspendeu-a-publicidade-sobre-o-pacote-anticrime-16102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/quando-provas-do-acordo-de-colaboracao-nao-sao-uteis-para-o-tcu-09102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/quando-provas-do-acordo-de-colaboracao-nao-sao-uteis-para-o-tcu-09102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-a-busca-pela-causalidade-perdida-02102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/autocontencao-do-tcu-25092019
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O novo regime de proteção da identidade do denunciante junto ao TCU 
Efetividade das denúncias depende de regulamentação 
Juliana Palma | 18 SET 2019 
 
TCU: órgão de controle externo ou revisor geral da administração? 
Tribunal deve estar atento ao risco de se substituir ao gestor 
Conrado Tristão | 14 SET 2019 
 
O STF controlando o controlador 
Assumirá o Supremo o papel de frear o movimento expansionista do TCU? 
Eduardo Jordão | 11 SET 2019 
 
Nas fronteiras do controle: deve o TCU abarcar o mundo com as mãos? 
Fiscalização de entidades privadas pelo TCU não é algo inédito ou pouco usual 
Daniel Bogéa | 04 SET 2019 
 
Determinações do TCU em fiscalização operacional? 
Manual de auditoria operacional’ em consulta pública tem proposta controversa 
Conrado Tristão | 28 AGO 2019 
 
Responsabilidade solidária em consórcio para o TCU 
Para TCU, “diga-me com quem andas, que direi quem tu és” é insuficiente para punir 
Yasser Gabriel | 21 AGO 2019 
 
O TCU e a responsabilização pessoal de reguladores 
Para punir, não basta a suposição de que o regulador poderia ter sido mais eficiente 
Gustavo Leonardo Pereira | 14 AGO 2019 
 
O impacto do TCU sobre inovações: a terceirização é a bola da vez? 
Órgão de controle costuma deixar sua marca em inovações do setor público 
André Braga | 07 AGO 2019 
 
Auditorias precisam terminar em comandos? 
Achados de auditoria sobre compartilhamento de dados são mais relevantes que as determinações 
Juliana Bonacorsi de Palma | 31 JUL 2019 
 
TCU e o sobrepreço em contratos públicos 
Afirmar que preço não é o ‘justo’ é argumento insuficiente para condenar 
André Rosilho | 24 JUL 2019 
 
A expansão do TCU para dentro de entidades controladas 
Fenômeno é mais um sinal de desequilíbrio institucional em favor do controle 
Eduardo Jordão | 17 JUL 2019 
 
TCU e a burocracia: o controle pode simplificar a administração pública 
Labirinto de regras e obrigações burocráticas gera insegurança jurídica e impacta o crescimento 
econômico do país 
Daniel Bogéa | 10 JUL 2019 
 
TCU e a desconsideração da personalidade jurídica de contratados 
Direito comparado evidencia uso distinto do instituto 
Conrado Tristão | 03 JUL 2019 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-novo-regime-de-protecao-da-identidade-do-denunciante-junto-ao-tcu-18092019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-orgao-de-controle-externo-ou-revisor-geral-da-administracao-14092019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-stf-controlando-o-controlador-11092019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/nas-fronteiras-do-controle-deve-o-tcu-abarcar-o-mundo-com-as-maos-04092019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/determinacoes-do-tcu-em-fiscalizacao-operacional-28082019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/responsabilidade-solidaria-em-consorcio-para-o-tcu-21082019?fbclid=IwAR0Q-rAZCf56Vaw1ots749DOznWuhxyKz56vaMP5Ew3gjB__e6WPdNxZiHQ
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-a-responsabilizacao-pessoal-de-reguladores-14082019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-impacto-do-tcu-sobre-inovacoes-a-terceirizacao-e-a-bola-da-vez-07082019?fbclid=IwAR2wJmY7lc8fBP3EK01OSYhdpMCAfN0Ae82YFuAmk1px-yvvArNONb3ix1E
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/auditorias-precisam-terminar-em-comandos-31072019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-o-sobrepreco-em-contratos-publicos-24072019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/a-expansao-do-tcu-para-dentro-de-entidades-controladas-17072019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-a-burocracia-o-controle-pode-simplificar-a-administracao-publica-10072019?fbclid=IwAR3xn03WE3TiDloqGvEst3-FA1bEBkfzHwuwopi5BcDmPy1x7Ls2PcbdiTw
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-a-burocracia-o-controle-pode-simplificar-a-administracao-publica-10072019?fbclid=IwAR3xn03WE3TiDloqGvEst3-FA1bEBkfzHwuwopi5BcDmPy1x7Ls2PcbdiTw
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-a-desconsideracao-da-personalidade-juridica-de-contratados-03072019
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Responsabilização do gestor de boa-fé no TCU 
LINDB não permite responsabilização por erros pelas circunstâncias ou falhas leves eventuais 
Yasser Gabriel | 26 JUN 2019 
 
A importância da técnica decisória no controle público 
Mesmo diante de achados de auditoria consistentes, a forma de decidir adotada pelo TCU pode 
causar impactos indesejados 
Gustavo Leonardo Pereira | 19 JUN 2019 
 
Compliance em contratações públicas: qual caminho o TCU escolherá? 
Tribunal tem ótima oportunidade para apoiar iniciativa inovadora 
André Braga | 12 JUN 2019 
 
TCU e a remuneração nas empresas estatais 
Auditoria é positiva, mas determinações podem gerar insegurança jurídica 
André Rosilho | 05 JUN 2019 
 
TCU atento a seus precedentes: postura traz segurança jurídica 
É possível a publicação de extratos de atos administrativos no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 
substituição ao DOU? 
Juliana Bonacorsi de Palma | 29 MAI 2019 
 
Administração dialógica ou amedontrada? 
Diálogo real não parece combinar com risco de sanção 
Eduardo Jordão | 22 MAI 2019 
 
Quem dá as cartas na regulação? 
Os riscos e benefícios do poder de agenda do TCU 
Daniel Bogéa | 15 MAI 2019 
 
Tribunais de contas têm jurisdição sobre particulares contratados? 
Para o TCU, sim. Mas o direito comparado sugere se tratar de interpretação inusitada 
Conrado Tristão | 08 MAI 2019 
 
Novo regulamento do TCU sobre acordos de leniência: algo mudou? 
Sensibilização do tribunal quanto à necessidade de ter postura mais colaborativa com demais 
instâncias de controle? 
Yasser Gabriel | 01 MAI 2019 
 
O TCU e a deferência ao regulador: quando as aparências enganam 
Concordar com o resultado não é ser deferente 
Gustavo Leonardo Pereira | 24 ABR 2019 
 
O ‘conforto espiritual’ do TCU 
Por que os gestores públicos procuram o tribunal? 
André Braga | 17 ABR 2019 
 
Para o TCU, qual o valor da lei? 
Se o poder geral de cautela tudo justifica, a lei perde sua razão de ser 
André Rosilho | 10 ABR 2019 
 

https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/responsabilizacao-do-gestor-de-boa-fe-no-tcu-26062019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/a-importancia-da-tecnica-decisoria-no-controle-publico-19062019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/a-importancia-da-tecnica-decisoria-no-controle-publico-19062019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/compliance-em-contratacoes-publicas-qual-caminho-o-tcu-escolhera-12062019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-e-a-remuneracao-nas-empresas-estatais-05062019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-atento-a-seus-precedentes-postura-traz-seguranca-juridica-29052019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tcu-atento-a-seus-precedentes-postura-traz-seguranca-juridica-29052019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/administracao-dialogica-ou-amedrontada-22052019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/quem-da-as-cartas-na-regulacao-15052019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/tribunais-de-contas-tem-jurisdicao-sobre-particulares-contratados-08052019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/novo-regulamento-do-tcu-sobre-acordos-de-leniencia-algo-mudou-01052019
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/novo-regulamento-do-tcu-sobre-acordos-de-leniencia-algo-mudou-01052019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-a-deferencia-ao-regulador-quando-as-aparencias-enganam-24042019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-conforto-espiritual-do-tcu-17042019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/para-o-tcu-qual-o-valor-da-lei-10042019
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Consequencialismo, evidências e o controle pelo TCU? 
Tribunal deve considerar a leitura administrativa das evidências 
Juliana Palma | 03 ABR 2019 
 
E se o controlador muda de ideia? 
Tem de respeitar o passado e os precedentes, diz o TCE-SP, aplicando a LINDB 
Yasser Gabriel | 20 MAR 2019 
 
PEC do controle para a boa governança pública 
Estímulo ao controle de resultados visa criar subsídios ao gestor 
André Rosilho | 06 MAR 2019 
 
Quanto o TCU controla as atividades-fim das agências reguladoras de infraestrutura? 
Pesquisa do Observatório do Controle da Administração Pública (USP) apresenta dados que ajudam 
nesse debate 
Juliana Palma | 20 FEV 2019 
 
Novo controle sobre a regulação: uma lei sem donos 
Normas gerais de Direito Econômico podem ajudar a eficácia do estado regulador e a liberdade 
econômica 
Carlos Ari Sundfeld | 06 FEV 2019 
 
Controle de resultados nos subsídios da União 
Centralização do controle de subsídios públicos é positiva 
Yasser Gabriel | 23 JAN 2019 
 
TCU aberto a críticas? Diálogo com a sociedade é exemplo a ser seguido 
Abertura a autocrítica denota maturidade institucional e revela que TCU está atento a seu impacto 
na vida pública brasileira 
André Rosilho | 09 JAN 2019 
 
 
 
 
Coluna Publicistas 
 

A partir de 2019, o Grupo Público iniciou a Coluna Publicistas, que conta com a 
publicação semanal de artigos no Jota para discutir a construção do Direito 
Público brasileiro. A coluna conta com grandes nomes como: CARLOS ARI 
SUNDFELD, EDUARDO JORDÃO, EGON BOCKMANN MOREIRA, FLORIANO DE AZEVEDO 
MARQUES NETO, GUSTAVO BINENBOJM, JOSÉ VICENTE SANTOS DE MENDONÇA, JACINTHO 
ARRUDA CÂMARA, MARÇAL JUSTEN FILHO, e VERA MONTEIRO.  
 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/consequencialismo-evidencias-e-o-controle-pelo-tcu-03042019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico
https://bit.ly/2HpmQ25
https://bit.ly/2H05F6z
https://bit.ly/2H05F6z
https://bit.ly/2SwD9iW
https://bit.ly/2SwD9iW
https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/controle-de-resultados-nos-subsidios-da-uniao-23012019
https://bit.ly/2AEowjv
https://bit.ly/2AEowjv
https://www.jota.info/autor/carlos-ar
https://www.jota.info/autor/carlos-ar
https://www.jota.info/autor/eduardo-jordao-2
https://www.jota.info/autor/egon-bockmann-moreira
https://www.jota.info/autor/floriano-de-azevedo-marques-neto-2
https://www.jota.info/autor/floriano-de-azevedo-marques-neto-2
https://www.jota.info/autor/gustavo-binenbojm
https://www.jota.info/autor/jose-vicente-santos-de-mendonca
https://www.jota.info/autor/jacintho-arruda-camara
https://www.jota.info/autor/jacintho-arruda-camara
https://www.jota.info/autor/marcal-justen-filho
https://www.jota.info/autor/vera-monteiro
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Nossas colunas em 2019: 
 
O Direito Administrativo em 2019: normas importantes e práticas banais 
Leis chamaram atenção, mas práticas do Governo ainda são ambíguas 
José Vicente Santos De Mendonça | 31 DEZ 2019 
 
Prorrogações contínuas nas concessões? 
A legislação vem ampliando as hipóteses de prorrogação das parcerias com o setor privado 
Jacintho Arruda Câmara | 24 DEZ 2019 
 
Retrocesso no avanço da arbitragem administrativa 
Decreto tenta reeditar obrigação de esgotar recursos administrativos para recorrer à arbitragem 
Floriano de Azevedo Marques Neto | 17 DEZ 2019 
 
Decidindo como decidir – Parte II 
O controle da Administração Pública deve envolver escolhas realistas e esquemas decisórios 
factíveis 
Gustavo Binenbojm | 10 DEZ 2019 
 
A discricionariedade diz respeito a soluções 
Discricionariedade 4.0: o gestor público pode se ver diante de opções intermináveis, mas tem o dever 
de decidir 
Egon Bockmann Moreira | 03 DEZ 2019 
 
A tecnologia realizará a promessa que o Direito Administrativo não cumpriu? 
Como a implantação do blockchain afetará os procedimentos administrativos 
Marçal Justen Filho | 26 NOV 2019 
 

Página da Coluna Publicistas no Jota.  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-direito-administrativo-em-2019-normas-importantes-e-praticas-banais-31122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/prorrogacoes-continuas-nas-concessoes-24122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/retrocesso-no-avanco-da-arbitragem-administrativa-17122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/decidindo-como-decidir-parte-ii-10122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/decidindo-como-decidir-parte-ii-10122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-discricionariedade-diz-respeito-a-solucoes-03122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-discricionariedade-diz-respeito-a-solucoes-03122019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-tecnologia-realizara-a-promessa-que-o-direito-administrativo-nao-cumpriu-26112019
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Quando reformas dão certo? 
Sem líderes que levem o Direito a sério, nenhuma reforma administrativa vai funcionar 
Carlos Ari Sundfeld | 19 NOV 2019 
 
O que é Contrato de Impacto Social (CIS)? 
Gestores públicos podem inovar e experimentar em matéria contratual 
Vera Monteiro | 12 NOV 2019 
 
A leitura e as ‘leituras’ do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal 
Quão obrigatório é, de fato, o controle jurisdicional no Direito brasileiro? 
Eduardo Jordão | 05 NOV 2019 
 
As tecnologias discretas que revolucionaram o Direito Administrativo 
Menos disrupção festiva, mais mão na massa 
José Vicente Santos de Mendonça | 29 OUT 2019 
 
O mito das cláusulas exorbitantes 
Vale a pena alimentá-lo na nova lei de contratações públicas? 
Jacintho Arruda Câmara | 22 OUT 2019 
 
Desapropriações não expropriatórias 
A lei mudou para a desapropriação ser mais negocial e o direito público menos autoritário 
Floriano de Azevedo Marques Neto | 15 OUT 2019 
 
Decidindo como decidir – Parte I 
Padrões decisórios no controle da Administração Pública promoveriam mais coerência, eficiência e 
segurança jurídica 
Gustavo Binenbojm | 08 OUT 2019 
 
Súmula 473: é hora de dizer adeus 
Ela cumpriu seu papel, mas hoje traz problemas 
Egon Bockmann Moreira | 01 OUT 2019 
 
A revolução secreta nos contratos públicos 
Como a cultura da arbitragem muda a vinculação aos contratos 
Marçal Justen Filho | 24 SET 2019 
 
Romper com o Direito Administrativo estável? 
Para melhorar a gestão pública, o caminho é modernizar a estabilidade 
Carlos Ari Sundfeld | 17 SET 2019 
 
  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/quando-reformas-dao-certo-19112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-que-e-contrato-de-impacto-social-cis-12112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-leitura-e-as-leituras-do-art-5o-xxxv-da-constituicao-federal-05112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/as-tecnologias-discretas-que-revolucionaram-o-direito-administrativo-29102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/o-mito-das-clausulas-exorbitantes-22102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/desapropriacoes-nao-expropriatorias-15102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/decidindo-como-decidir-parte-i-08102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/decidindo-como-decidir-parte-i-08102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/sumula-473-e-hora-de-dizer-adeus-01102019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-revolucao-secreta-nos-contratos-publicos-24092019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/romper-com-o-direito-administrativo-estavel-17092019
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EVENTOS 
 
 
Recepção de Calouros Direito FGV Direito SP 
 
O Grupo Público participou da recepção dos calouros da graduação em Direito 
da FGV-SP. Os alunos conheceram o Grupo Público e a Escola de Formação 
Pública e foram convidados a participarem dos eventos que serão promovidos no 
ano de 2019. 
 

  

 
 
 
Aula Inaugural da Escola de Formação Pública 

 

  
 

Recepção dos calouros da FGV Direito SP pelo Grupo Público. 

Aula inaugural da Escola de Formação Pública. Em destaque, o professor Carlos Ari Sundfeld. 
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O Grupo Público esteve presente na aula inaugural da edição de 2019 da Escola 
de Formação Pública, programa de Iniciação científica e na docência, com 
duração anual, criado e mantido pela sbdp desde 1998, para 25 alunos de 
graduação por ano, de quaisquer faculdades. 

 

 

 
 
 
Observatório Do TCU – Balanço Crítico Parcial 
 

 
 
O Grupo Público promoveu debate sobre os resultados preliminares da pesquisa 
do Observatório do TCU no ano de 2018. Participaram do evento, dentre outras 
autoridades, auditores do Tribunal de Contas da União, representantes da gestão 

Aula inaugural da Escola de Formação Pública. Em destaque, o professor Carlos Ari Sundfeld, Mariana Vilella e 
Yasser Gabriel.. 

Evento de 
apresentação dos 
resultados do 
Observatório do TCU. 
Em destaque: a prof. 
Juliana Palma, o prof. 
André Rosilho e 
Yasser Gabriel.  
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pública, representantes da iniciativa privada e da academia. Os alunos da EFp 
2019 puderam acompanhar de perto o evento. 
 

 
 
 
 

Participação no seminário Liberdade Econômica e 
Ordenação Pública em Debate 

 

 
 
O Grupo Público participou de seminário aberto, promovido pela Escola Paulista 
de Contas Públicas (EPCP) do TCESP, debatendo liberdade econômica e 
ordenação pública. Dentre os participantes, professores de direito e gestão 
pública. Nesta ocasião se discutiu a necessidade de uma lei de liberdade 
econômica. 
 

Evento de 
apresentação dos 
resultados do 
Observatório do TCU.  

Seminário Liberdade 
Econômica e 
Ordenação Pública 
em Debate, 
promovido pela 
Escola Paulista de 
Contas Públicas. 
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O evento foi organizado em dois painéis. O primeiro painel, Ordenação pública e 
seus problemas, contou com as seguintes palestras: Como impedir que a inércia 
eternize ordenações públicas inadequadas?, pelo prof. Floriano de Azevedo 
Marques; Soluções do direito brasileiro atual contra os excessos da ordenação 
pública, pelo prof. Jacintho Arruda Câmara; Experiências jurídicas estrangeiras de 
melhoria da ordenação pública, pelo prof. Eduardo Jordão; e Ordenação pública 
e as oportunidades para a corrupção, pela profa. Cristina Pinotti. No segundo 
painel, Um novo sistema de governança e controle da ordenação pública, foram 
apresentadas as seguintes palestras: Como evitar conflitos de competência 
federativa na ordenação pública?, pela profa. Juliana Palma; Como conter as 
expropriações regulatórias?, pelo prof. Gustavo Binenbojm; Como órgãos de 
gestão de riscos e de controle interno e externo podem ajudar na melhoria da 
ordenação pública?, pelo prof. José Vicente de Mendonça; e Por que precisamos 
de uma lei da liberdade econômica?, pelo prof. Carlos Ari Sundfeld. 
 

 
 
 
 

Mesa de debate: Uma Lei Nacional de Liberdade Econômica 
e Governança Pública 
 

  
 

Seminário Liberdade 
Econômica e 
Ordenação Pública 
em Debate, 
promovido pela 
Escola Paulista de 
Contas Públicas. 

Mesa de debate: Uma 
Lei Nacional de 
Liberdade Econômica 
e Segurança Pública, 
na FDUSP. 
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O Grupo Público promoveu a mesa de debate “Uma Lei Nacional de Liberdade 
Econômica e Governança Pública”, realizada na Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. A mesa foi composta por Floriano de Azevedo 
Marques Neto (Direito USP), Carlos Ari Sundfeld (FGV Direito SP), Vera Monteiro 
(FGV Direito SP), Marçal Justen Filho, Gustavo Binenbojm e Egon Bockmann 
Moreira (Direito UFPR). 

 

 
 
 
 
Participação nas Olimpíadas de Direito Administrativo 
 

  
 
As alunas Giovana Agutoli, Isabela Parisio, Julia Orsi, Letícia Vicente e Thaís 
Cardoso compuseram o Time FGV Direito SP que representou o Grupo Público 

Mesa de debate: 
Uma Lei Nacional 
de Liberdade 
Econômica e 
Segurança Pública, 
na FDUSP. 

O time da FGV Direito 
SP nas Olimpíadas de 
Direito 
Administrativo: 
Giovana Agutoli, 
Isabela Parisio, Julia 
Orsi, Letícia Vicente e 
Thaís Cardoso  
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nas Olimpíadas de Direito Administrativo. O evento foi realizado pelo Professor 
José Vicente Mendonça e pesquisadoras da UERJ-Rej na Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro. 
 

   

 
 
 

Participação no seminário Caminhos para o Consenso 
 

 
 

Olimpíadas de Direito Administrativo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Folder do Seminário 
Caminhos para o 
Consenso, realizado 
pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 
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Os professores Carlos Ari Sundfeld e Juliana Palma representaram o Grupo 
Público no Seminário Caminhos para o Consenso realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) e pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da 
3ª Região, em São Paulo. Na ocasião, os professores compuseram a mesa voltada 
ao tema “Desafios para implementação do artigo 26 da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro”. 
 
 
 
Participação no Congresso Brasileiro de Direito Púbico da 
Infraestrutura 
 
O Grupo Público, representado pela professora Juliana Palma, participou do 2º 
Congresso Brasileiro de Direito Público da Infraestrutura, realizado pelo 
Conselho Federal da OAB em Brasília. Na ocasião, a professora falou sobre 
acordos para ajustes de conduta em processos punitivos das agências 
reguladoras, compondo o Painel 3 do evento, voltado para a discussão de 
problemas e soluções para concessões. 
 
 
Mudanças Regulatórias Nas Proteções Para Whistleblowers 
Na União Europeia 
 

 
 
No dia 28 de outubro de 2019, o Grupo Público recebeu Kieran Pender, senior legal 
adviser da IBA Legal Policy & Research Unit, para falar sobre as recentes 
mudanças regulatórias na proteção de whistleblowers na União Europeia. O 

Evento Mudanças 
Regulatórias nas 
Proteções para 
whistleblowers na 
Europa. 
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seminário se inseriu no debate proposto pela pesquisa Como viabilizar 
programas públicos de reportantes contra a corrupção?, desenvolvida pelo 
Grupo Público e coordenada pela professora Juliana Palma. 
 

 
 
 
 

Participação no evento sobre a Lei de Liberdade Econômica: 
Impactos e Repercussões 
 

 
 

Evento Mudanças 
Regulatórias nas 
Proteções para 
whistleblowers na 
Europa. Em destaque, 
Kieran Pender, da IBA 
Legal Policy & 
Research Unit. 

Folder do evento 
sobre a Lei de 
Liberdade Econômica 
na FDUSP. 
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Os professores Carlos Ari Sundfeld e Juliana Palma representaram o Grupo 
Público no evento "Lei de Liberdade Econômica: Impactos e Repercussões", 
realizado na Faculdade de Direito da USP no dia 11 de novembro de 2019. Os 
professores compuseram o painel "Lei de Liberdade Econômica e Impactos Gerais 
sobre a Atividade Econômica", que também contou com a presença dos 
professores Floriano de Azevedo Marques Neto, Vinicius Carvalho e Paula Forgioni 
da FDUSP e a professora Juliana Domingues da FDRP-USP. 
 

  

Evento sobre a Lei de 
Liberdade Econômica 
na FDUSP. Em 
destaque os 
professores Carlos Ari 
Sundfeld, Juliana 
Palma, Vinicius 
Carvalho, Paula 
Forgioni, Floriano de 
Azevedo Marques 
Neto e Juliana 
Domingues. 
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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 


