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Programação Oficinas de Pesquisa e Jurisprudência 
1º semestre de 2022 

Informações gerais 

Objetivos do programa 

A Escola de Formação Pública tem por objetivo formar um conjunto de habilidades e competências dos 
estudantes em diversas dimensões. No primeiro semestre, os objetivos do programa se relacionam, 
tematicamente, com a construção de uma visão crítica por cada aluna e aluno a respeito do papel do Supremo 
Tribunal Federal e dos órgãos de controle no arranjo dos Poderes e no desenvolvimento do direito. 
Individualmente e coletivamente, este período vai também privilegiar a construção de uma identidade de 
grupo e da autonomia dos estudantes quanto à organização de estudos e escolha de temas de pesquisa.  

 
Ao final do semestre, as/os estudantes serão capazes de: 
 

 Entender termos e conceitos básicos relacionados a Controle de constitucionalidade, Diálogo 
institucional e Processo decisório nos Tribunais Superiores; 

 Ler criticamente decisões judiciais e de contas e avaliar a qualidade dos argumentos e do processo 
decisório do STF, ou de outras Cortes que interpretam o direito público brasileiro; 

 Relacionar a atuação do STF e dos órgãos de controle com o desenvolvimento do direito público 
brasileiro.  

 Gerenciar um projeto de pesquisa da concepção, à execução até a apresentação final, atentando-se 
ao rigor metodológico e ao caráter empírico da pesquisa. 
 

Formas de avaliação 

Para que a Coordenação possa acompanhar o desenvolvimento dos alunos, a Escola de Formação Pública 
conta com uma série de instrumentos de avaliação e feedback: 
 
Os alunos e alunas são avaliados em três frentes: (i) presença, exigindo-se 80% de presença mínima em cada 
curso (oficia de pesquisa, oficina de jurisprudência e grupo de estudos de direito administrativo, em cada 
semestre); (ii) participação nos debates em sala de aula e (iii) produção de iniciação científica/monografia.  
 
O acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes na preparação e participação em aula se dá por 
meio de conversas individuais com a Coordenação e de tutoria individualizada realizada por um aluno recém 
egresso da escola. O acompanhamento da produção e entrega da monografia ocorre com programa também 
individualizado de orientação, momentos de discussão coletiva dos projetos de pesquisa e dos relatórios 
parciais de pesquisa e em banca de avaliação da monografia no final do ano. 
 
O desempenho de um (a) aluno (a) da Escola de Formação será: 
 
EXCELENTE, e por isso apto à distinção, quando demonstrar: 
 

 Empenho, respeito e frequência nos programas do curso  

 Organização nas leituras e na condução da pesquisa  

 Relevância nos debates, seja por meio de comentários que explicitam premissas ocultas nas 
participações dos colegas, seja por meio de sínteses construtivas do que os colegas falaram, seja por 
meio de observações críticas pertinentes sobre o material de leitura para a aula, seja por meio de 
correções de rumo ou inserção de novos problemas nos debates; 

 Raciocínio crítico referente ao material discutido 

 Elaboração de uma monografia que seja metodologicamente consistente, relevante para o tema 
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pesquisado e que possa ser ponto de partida para novas pesquisas (individuais ou de terceiros); 
 
BOM, quando demonstrar: 

 Empenho e frequência nos programas do curso (ex. leituras, participação nas atividades, interação 
com os colegas e a coordenação); 

 Organização nas leituras e na condução da pesquisa (ex. atendimento ao cronograma, condução 
simultânea dos trabalhos de pesquisa e dos demais programas); 

 Empenho em participar dos debates para contribuir com o tema discutido, bastando para isso que 
traga uma leitura interessante ou o seu ponto de vista sobre a questão; 

 Capacidade de identificar os principais problemas trazidos pelo material de preparação prévia e de 
relacioná-los com outros problemas tratados anteriormente no curso; 

 Elaboração de uma monografia que seja metodologicamente consistente. 
 
INSATISFATÓRIO, quando demonstrar: 

 Não atendimento dos requisitos mínimos de frequência e horários, não realização das leituras e falta 
de engajamento nas atividades previstas para o programa; 

 Falta de participação nos debates ou participação que se limita a reproduzir sensos comuns ou 
opiniões já expressadas anteriormente no debate; 

 Desrespeito em relação à opinião dos colegas, à coordenação ou a terceiros. 

 Não entrega da monografia no prazo estabelecido ou entrega de monografia incompleta. 

Temas e objetivos das aulas  

O primeiro conjunto de aulas tem por objetivo contextualizar as discussões que faremos ao longo do 
programa, começando por conhecer a composição e estrutura do nosso principal objeto de estudo, o 
Supremo Tribunal Federal. As aulas vão tratar das características gerais e atividades do STF e das principais 
questões sobre organização interna e imagem pública da Corte. As primeiras aulas também vão promover 
conhecimentos e ferramentas básicas sobre como ler uma decisão e apresentar conceitos básicos sobre 
pesquisa empírica e estrutura de um projeto de pesquisa. 
 
Em seguida, as oficinas de jurisprudência vão trazer discussões sobre como o Supremo Tribunal Federal, ou 
outros órgãos de justiça e controle abordados, chegam às suas decisões. Quem são os atores que ajuízam 
demandas? Por que eles escolhem o STF ou outros Tribunais e quais interesses estão envolvidos? De que 
maneira esses elementos influenciam a tomada de decisão nos tribunais brasileiros?  
 
As oficinas de pesquisa, por sua vez, em aulas intercaladas com as de jurisprudência, vão aprofundar o passo a 
passo da elaboração de um projeto de pesquisa empírica em jurisdição constitucional, abordando temas 
como: elaboração de uma pergunta de pesquisa, recorte temático e temporal, análise de fontes, métodos de 
pesquisa qualitativos e quantitativos. Nas oficinas os alunos vão entrar em contato com diferentes projetos e 
monografias elaboradas na sbdp. 
 

Materiais de leitura 

Os materiais se dividem em (i) obrigatórias (ii) complementares e (iii) de formação. O material obrigatório é 
imprescindível para acompanhar e participar das aulas. Os materiais complementares se referem diretamente 
à abordagem principal da aula e agregam novas informações ou pontos de vista sobre o mesmo assunto. Por 
fim, as leituras de formação trazem outras referências no tema, que não estão presentes diretamente na aula, 
mas podem ser utilizadas para aprofundar ou acessar outras discussões relevantes à temática. 
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Cronograma de aulas 

Data Aula  Professora/Professor 

09/03 Boas-vindas, apresentação dos novos alunos e da proposta da EFP  Equipe sbdp 

11/03 Por dentro do STF: o que faz o Supremo Tribunal Federal?  
Mariana Vilella e 
Jolivê Rocha 

16/03 Como ler acórdãos?  Guilherme Klafke 

18/03 Discussão dos ensaios do Processo Seletivo: Vacinação Obrigatória  
Mariana Vilella e 
Jolivê Rocha 

23/03 Oficina de pesquisa: o que é pesquisa empírica em direito?  
Tatiane Guimarães e 
João Pedro Favaretto 

25/03 
STF e o controle de constitucionalidade de Propostas de Emendas à 
Constituição 

 Ana Luiza Arruda 

30/03 Diálogo Institucional e o caso da Vaquejada  Julia Lillo 

01/04 O STF e a anulação de nomeações no Poder Executivo  
Ana Laura Barbosa e 
Fernanda Aidar 

06/04 Oficina de Pesquisa: Diálogo Acadêmico  
Tatiane Guimarães e 
João Pedro Favaretto 

08/04 Orçamento Secreto e a atuação do STF  Camila Castro Neves 

12/04 Encontro com Grupos de Pesquisa (por Zoom)  
Grupos de Pesquisa 
da FGV 

13/04 Oficina de Pesquisa: Litígio Estratégico – o que é e como pesquisar?  
Olivia Levy e Cecília 
Barreto 

15/04 Feriado – Sexta-feira da Paixão   

20/04 Oficina de Pesquisa: Estudo de Caso  
Alynne Nunes e 
Yasmin Fauze 

22/04 Feriado – Tiradentes   

27/04 Oficina de Pesquisa: Utilizando os métodos de Entrevista e Questionário  
Ana Luiza Vidotti, 
Mariana Coelho e 
Bianca Guimarães 

29/04 Improbidade Administrativa: critérios para punição nos Tribunais  
Ricardo Kanayama e 
Maria Eduarda 
Campos 

04/05 O Princípio da Insignificância no STF  
Matheus de Barros e 
Vitor Vilanova 

06/05 Direito ao Esquecimento: Caso Aida Curi  Adriano Ferreira 

11/05 Oficina de Pesquisa: Análise de Jurisprudência  Guilherme Klafke 

13/05 Poder de cassação no STF  Nikolay Bispo 

18/05 Atividade externa - Visita   

20/05 Impedimento e Suspeição de Ministros do STF  Luíza Pavan 

24/05 Entrega dos pré-projetos   

25/05 Gestores públicos e o direito ao erro: art. 28 da LINDB e MP 966  Juliana Palma 

27/05 ADPF 130: como o STF entende a censura?  Bárbara Pombo 
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01/06 A constitucionalidade do crime de desacato  
Marina Barreto e 
Fernando Romani 

03/06 Oficina de Pesquisa: discussão dos Projetos de Monografia (por Zoom)  Equipe sbdp 

08/06 Publicação de Biografias não autorizadas  
Fernanda 
Mascarenhas 

10/06 Conversa com Atores: Vereança  Abidan Henrique 

15/06 Legítima Defesa da Honra e a Soberania do Júri  
Vinicius Alvarenga e 
Andres Vera 

17/06 Feriado – Corpus Christi   

22/06 O STF e a constitucionalidade do Juiz de Garantias  Hilem Oliveira 

24/06 Conversa com Atores: Políticas Afirmativas  Irapuã Santana 

29/06 Cotas Raciais no Itamaraty  
Clio Radomysler e 
Felipe Natil 

Informações administrativas 

Carga horária: 46,9 horas (56,4 horas-aula). 
Data de início: 09/03/2022 
Data de término: 29/06/2022 
Dias da semana: Quartas e sextas-feiras (encontros regulares). Horários: Quarta-feira, das 14h às 15h40; 
Sexta-feira, das 14h às 15h40 
 
Presença mínima: 80% das sessões do primeiro semestre e 80% das sessões do segundo semestre de cada 
uma das atividades que compõem a ESCOLA DE FORMAÇÃO PÚBLICA (oficinas de jurisprudência 
constitucional, oficinas de pesquisa e metodologia). 
 
Materiais didáticos: os materiais de preparação prévia poderão ser obtidos no site da sbdp (www.sbdp.org.br) 
ou serão enviados por e-mail. 
 
Dúvidas e comunicação: em caso de dúvidas, problemas, sugestões: ef.sbdp@gmail.com. 
 
Para outras informações, contatar os membros da Coordenação e verificar o Termo de Compromisso do 
curso. 

http://www.sbdp.org.br/
mailto:ef.sbdp@gmail.com
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Coordenação acadêmica 

Mariana Vilella 

Coordenadora da Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público – sbdp. Mestre e doutora em 
Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisadora do Grupo Público da FGV Direito 
SP/sbdp. Contato: marianavilella.mv@gmail.com  

Yasser Reis Gabriel 

Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV Direito SP). Doutor em 
Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador do Grupo 
Público da FGV Direito SP/sbdp. Advogado de Sundfeld Advogados 

Jolivê Rocha 

Monitor da Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público – sbdp. Graduando em 
Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Aluno da Escola de Formação da sbdp (2020). 
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Leituras e materiais didáticos 

Boas-vindas, apresentação dos novos alunos e da proposta da EFP 

 Apresentação da equipe, programa e estrutura do curso. 

 Apresentação dos novos alunos e interação com a turma de 2021 

 Discussão do programa com os novos alunos. 

Por dentro do STF: o que faz o Supremo Tribunal Federal? 

Preparação básica (obrigatória): 

 Constituição Federal de 1988, Arts. 92 a 97 e 99 a 103 
 

 Podcast FGV - episódio Bate-Papo FGV l STF e demandas sociais, com Rubens Glezer, out. de 2019. 
Disponível em: https://portal.fgv.br/stf-e-demandas-sociais-rubens-glezer 

 

 RECONDO, Felipe; WEBER, Luiz. Os onze – o STF, seus bastidores e suas crises. 1ª ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2019, pp. 15 – 26 (prólogo) e 333 – 337 (epílogo).  

 

 GLEZER, Rubens E.. Catimba Constitucional. O STF, do antijogo à crise constitucional. 1. ed. Belo 
Horizonte: Ed. Arraes, 2020, pp. 15 – 17. 

 

 Fux e Toffoli fizeram 'jogada ensaiada' por superpoder em catimba no Supremo, diz professor da FGV 
– Folha de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/01/fux-e-toffoli-
fizeram-jogada-ensaiada-por-superpoder-em-catimba-no-supremo-diz-professor-da-fgv.shtml 

 

 DA SILVA. Virgílio Afonso. Direito Constitucional Brasileiro. 1. Ed. São Paulo: Edusp, 2021, pp. 496-511. 

Como ler acórdãos? 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADI 2581/SP 
Inteiro teor (p. 35-98) 
 

 ADI-ED 2581/SP 
Inteiro teor (p. 1-5) 
 
Preparação complementar: 

 KLAFKE, Guilherme Forma. Continuidade e mudanças no atual modelo de acórdãos do STF: A prática, 
as razões para sua manutenção e caminhos para aperfeiçoamento. Tese (Doutorado - Programa de 
Pós-Graduação em Direito do Estado) -- Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2019, p. 
151-163. 

 
Leitura de formação: 

 ALMEIDA, Danilo dos Santos; BOGOSSIAN, André Martins. “Nos termos do voto do relator”: 
considerações acerca da fundamentação coletiva nos acórdãos do STF. Revista Estudos Institucionais, 
v. 2, p. 1, 2016. Disponível em: http://bit.ly/2GidT63 

 

 DA SILVA, Virgílio Afonso. O relator dá voz ao STF? Uma réplica a Almeida e Bogossian. Revista estudos 
institucionais, v. 2, n. 2, p. 648-669, 2017. Disponível em: http://bit.ly/2GhChVD 

 

 KLAFKE, Guilherme Forma. Os Acórdãos do STF como documentos de pesquisa e suas características 
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distintivas. Disponível em: http://bit.ly/2lvOIWD. 
 

 KLAFKE, Guilherme Forma. Continuidade e mudanças no atual modelo de acórdãos do STF: A prática, 
as razões para sua manutenção e caminhos para aperfeiçoamento. Tese (Doutorado - Programa de 
Pós-Graduação em Direito do Estado) -- Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2019. 

 

 KOERNER, Andrei. Uma proposta de metodologia para a análise do comportamento dos ministros do 
STF. Disponível em: 
https://cienciapolitica.org.br/web/system/files/documentos/eventos/2017/03/proposta-
metodologia-para-analise-comportamento-dos.pdf 

 

 LEITE, Fábio Carvalho; BRANDO, Marcelo Santini. Dispersão de Fundamentos no Supremo Tribunal 
Federal/Scattered Arguments in Federal Supreme Court. Revista ”Direito, Estado e Sociedade”, n. 48, 
2016. Disponível em: http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/media/Direito%2048%20--
%20artigo%205.pdfÃO DOS ENSAIOS DO PROCESSO SELETIVO: 

Discussão dos ensaios do Processo Seletivo: Vacinação Obrigatória 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADI 6587 
Relatório 
 

 ADI 6586 
Relatório 
Voto da Min. Rosa Weber 
 

 ARE 1.267.879 
Relatório e Voto do Min. Luís Roberto Barroso: https://www.youtube.com/watch?v=v6GQWvixvAg 
(minutos 00:02:00 a 00:48:00) 
 
Preparação complementar: 

 ARRUDA, Ana Luiza; MORIBE, Gabriela; e WANG, Daniel. Vacinação obrigatória contra COVID pode ser 
a medida com menos restrição de direitos. Folha de São Paulo, 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/10/vacinaobrigatoria-contra-covid-pode-ser-a-
medida-com-menos-restricaode-direitos.shtml 

Oficina de pesquisa: o que é pesquisa empírica em direito? 

 Objetivos: 
Abordar os elementos essenciais que auxiliam na escolha de temas para uma pesquisa empírica, situar 
a importância da escolha de um tema para o produto final da monografia e trabalhar a viabilidade de 
diferentes temas de pesquisa. 

STF e o controle de constitucionalidade de Propostas de Emendas à Constituição 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADI 466 MC 
Inteiro teor 
 

 MS 34448 
Decisão Monocrática MC Min. Luís Roberto Barroso 
Decisão Monocrática Final Min. Luís Roberto Barroso 
 

 MS 37.721 
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Decisão Monocrática Min. Luís Roberto Barroso 
 
Preparação complementar: 

 Ministro Barroso mantém tramitação da PEC dos gastos públicos na Câmara dos Deputados. Portal de 
Notícias do STF. Disponível em: https://ambito-juridico.jusbrasil.com.br/noticias/393410336/ministro-
barroso-mantem-tramitacao-da-pec-dos-gastos-publicos-na-camara-dos-deputados 

 

 Deputados impetram Mandado de Segurança contra PEC que institui Novo Regime Fiscal. Portal de 
Notícias do STF. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/393207850/deputados-impetram-
mandado-de-seguranca-contra-pec-que-institui-novo-regime-fiscal 

 
Leitura de formação: 

 ARRUDA, Ana Luiza. O supremo tribunal federal e o controle judicial de propostas de emenda à 
constituição. Tese de Láurea, 2019. 

Diálogo Institucional e o caso da Vaquejada 

Preparação básica (obrigatória): 

 EC n° 96 de 2017 
Texto da PEC 
Justificativa para propositura da PEC 
 

 CRFB/88 
Arts. 215,  217 e 225 
 

 ADI 4.983/CE 
Voto Min. Edson Fachin 
Voto Min. Marco Aurélio 
Voto e Esclarecimentos Min. Ricardo Lewandowski 
 
Preparação complementar: 

 STF julga inconstitucional lei cearense que regulamenta vaquejada. Conjur, 06 de out. 2016. Disponível 
em: https://www.conjur.com.br/2016-out-06/stf-julga-inconstitucional-lei-cearense-regulamenta-
vaquejada 
 

 Procurador-geral questiona normas que autorizam a prática da vaquejada no país. Portal de Notícias 
do STF, 10 de out. 2018. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/noticias/496803892/procurador-
geral-questiona-normas-que-autorizam-a-pratica-da-vaquejada-no-pais 
 
Leitura de formação: 

 MATSUMOTO, Bruno Hideo. DIÁLOGO INSTITUCIONAL NA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 96: uma 
análise argumentativa. Monografia EF 2019. 

Oficina de Pesquisa: Diálogo Acadêmico 

 Objetivos: 
Abordar como as pesquisas já produzidas na Escola de Formação Pública podem dialogar com as 
pesquisas a serem pesquisas produzidas em 2022, refletir sobre como os temas trabalhados na aula 
anterior aparecem nas monografias da EFp. 

O STF e a anulação de nomeações no Poder Executivo 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF-MC-REF 402/DF 
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Relatório em revisão (p. 1-12) 
Voto em revisão do Min. Marco Aurélio (p. 1-13) 
Voto em revisão do Min. Celso de Mello (p. 1-11) 
Acompanhamento processual (disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4975492) 

 

 MS-MC 34.070/DF 
Medida liminar do Min. Gilmar Mendes (p. 1-34) 
Acompanhamento processual (disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4948822) 

 

 MS 34.690/DF  
Medida liminar do Min. Celso de Mello (p. 1-25) 
Acompanhamento processual (disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5126193) 

 
Preparação complementar: 

 ADPF 402/DF 
Petição inicial (p. 1-22) 

 
Leitura de formação: 

 NAVAS, Fernanda. O CONTROLE DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO PELO STF: NOMEAÇÕES À 
ALTA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. Monografia EF 2020 

Orçamento Secreto e a atuação do STF 

Preparação básica (obrigatória): 

 Medida cautelar na ADPF 854 
Voto Min. Rosa Weber 
Segundo Voto Min. Rosa Weber 

 

 Governo ignora STF e executa orçamento secreto. Disponível em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/governo-ignora-stf-e-executa-orcamento-secreto/ 

 
Preparação complementar: 

 Medida cautelar na ADPF 854 
Voto Min. Edson Fachin 

Encontro com Grupos de Pesquisa (por Zoom) 

 Nesse encontro os alunos vão conhecer uma parte dos grupos de pesquisa da FGV e do que eles têm 
produzido de pesquisas empíricas. O encontro faz parte das atividades que auxiliam os alunos na 
definição do tema da monografia. 

Oficina de Pesquisa: Litígio Estratégico – o que é e como pesquisar? 

 Objetivos: 
Abordar como as pesquisas já produzidas na Escola de Formação Pública sobre Litígio estratégico 
escolheram metodologia e método utilizados. Reflexão com pesquisadoras sobre como essa 
abordagem aparece na pesquisa empírica em direito. 

Oficina de Pesquisa: Estudo de Caso 

 Objetivos:  
Abordar o método de pesquisa empírica conhecido como estudo de caso. Observar e aprender com 
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exemplos de monografias da EFp como uma pesquisa pode se aprofundar tendo como material de 
análise apenas uma decisão judicial. 

Oficina de Pesquisa: Utilizando os métodos de Entrevista e Questionário 

Preparação complementar: 

 LOPES RIBEIRO, Ludmila Mendonça; VILAROUCA, Márcio Grijó. Como devo fazer entrevistas? In: 
MAFEI, Rafael; FEFERBAUM, Marina. Metodologia da Pesquisa em Direito. São Paulo : Saraiva, 2019. 

 

 Objetivos: 
Refletir sobre o tipo de pesquisa que utiliza o método de entrevistas ou de questionários. Informações 
sobre as perguntas de pesquisa e dificuldades que permeiam esse tipo de pesquisa empírica. 

Improbidade Administrativa: critérios para punição nos Tribunais 

Preparação básica (obrigatória):  

 GIACOMUZZI, José Guilherme. A moralidade administrativa e a boa-fé da Administração Pública (o 
conteúdo dogmático da moralidade administrativa). 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 291 – 318. 

 

 TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Apelação Cível nº 1007665-04.2016.8.26.0127. Décima 
Segunda Câmara de Direito Público. Relator: Desembargador J. M. Ribeiro de Paula. Julgamento: 
09/12/2020. 

 

 Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), modificada pela Lei 14.230/2021. 
 

Leituras complementares 

 ABREU, Maria Eduarda Campos Rabelo de. Improbidade Administrativa nas contratações públicas: 
uma fotografia das decisões do TJSP. 103 f. Trabalho de Conclusão de Curso. Escola de Formação da 
sbdp. São Paulo, p. 69 a 84. 

 

 KANAYAMA, Ricardo Alberto. Improbidade por violação aos princípios da Administração Pública: um 
diagnóstico da fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo. 2020. 274 f. 
Dissertação de Mestrado em Direito. FGV Direito SP. São Paulo, p. 54 – 59, p. 153 – 179. 

 

 BUGARIN, Maurício S. MENEGUIN, Fernando B. A nova lei de improbidade administrativa e os 
incentivos à corrupção. 09 de novembro de 2021. Disponível em: < https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/coluna-da-abde/nova-lei-de-improbidade-incentivos-corrupcao-09112021 > 

 

 JUNIOS, Gerald Koppe. As inovações da reforma da Lei de Improbidade Administrativa: Lei pode ser 
considerada exemplo de reequilíbrio e respeito a direitos e garantias fundamentais e vem em boa 
hora. 31 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-
inovacoes-da-reforma-da-lei-de-improbidade-administrativa-31122021>  

 
Leituras de formação 
Você quer um manual para estudar improbidade administrativa? Indicamos dois que não estão 
atualizados conforme a Lei 14.230/2021. 

 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. 

 

 SIMÃO, Calil. Improbidade Administrativa: teoria e prática. 3ª ed. rev. atual. Leme: J. H. Mizuno, 
2017. 

 
Você quer entender melhor a questão do elemento subjetivo e outros problemas na Lei de 
Improbidade Administrativa? 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/nova-lei-de-improbidade-incentivos-corrupcao-09112021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abde/nova-lei-de-improbidade-incentivos-corrupcao-09112021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-inovacoes-da-reforma-da-lei-de-improbidade-administrativa-31122021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/as-inovacoes-da-reforma-da-lei-de-improbidade-administrativa-31122021
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 FERREIRA, Vivian Maria Pereira. O dolo da improbidade administrativa: uma busca racional pelo 
elemento subjetivo na violação aos princípios da Administração Pública. Revista Direito GV. São 
Paulo. V. 15, n. 3, p. 1 – 31, set/dez 2019. 

 

 HARGER, Marcelo. Aspectos inconstitucionais da Lei de Improbidade Administrativa. Revista Interesse 
Público, Belo Horizonte, nº 89, p. 83 – 106, jan/fev 2015a. 

 

 NEISSER, Fernando Gaspar. Dolo e culpa na corrupção política: improbidade e imputação subjetiva. 
Belo Horizonte: Fórum, 2019. 

 

 SUNDFELD, Carlos Ari. Administração e Justiça: um novo equilíbrio? In: Direito administrativo para 
céticos. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2017. 

 

 SUNDFELD, Carlos Ari; KANAYAMA, Ricardo Alberto. A promessa que a lei de improbidade 
administrativa não foi capaz de cumprir. Publicações da Escola da AGU: Direito, Gestão e Democracia, 
v. 12, 2020, p. 412. 

 
Você quer uma visão "de fora do direito" sobre a improbidade administrativa? 

 ARANTES, Rogério Bastos. Ministério Público e política no Brasil. São Paulo: Educ, Editora Sumaré e 
Fapesp, 2002. 

 

 BENTO, Juliane Sant'Ana; ENGELMANN, Fabiano; PENNA, Luciana Rodrigues. Doutrinadores, políticos 
e "Direito Administrativo" no Brasil. Política & Sociedade. Florianópolis, V. 16, nº 37, p. 286 – 314, 
set/dez 2017. Disponível em: < https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-
7984.2017v16n37p286 >. Acesso em: 27 de janeiro de 2019.  

 

 KERCHE, Fábio. Autonomia e discricionariedade do Ministério Público no Brasil. Dados – Revista de 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro, V. 50 (2), p. 259 -279, 2007. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/dados/v50n2/a02v50n2.pdf>. Acesso em: 25 de julho de 2018. 

 

O Princípio da Insignificância no STF 

Preparação básica (obrigatória):  
 Obrigatórias: 

 VILANOVA, Vitor Santos. O Princípio da Insignificância no Supremo Tribunal Federal: como decidiu o 
tribunal entre 2015 e 2021. . Acesso em: 25/04/2022. Disponível em 
<https://sbdp.org.br/publication/o-principio-da-insignificancia-no-supremo-tribunal-federal-como-
decidiu-o-tribunal-entre-2015-e-2021/>.: 
Introdução da pesquisa (p. 11 à 15) 
Análises de furto e descaminho (p. 44 à 62) 
Demais crimes e casos destacados e considerações finais (p. 70 a 79) 
  

 HC 186.946 (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754520384) 
              

 HC 136.984 (https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12567859) 
 
Preparação Complementar: 

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 42ª ed., editora Vozes. Capítulo Ilegalidade 
dos bens x ilegalidade dos direitos (p. 84 a 88). 
 

 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3ª ed., editora 
Revan. Capítulo Os cárceres do subproletariado: uma verificação experimental (p. 126 à 134). 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2017v16n37p286
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/view/2175-7984.2017v16n37p286
http://www.scielo.br/pdf/dados/v50n2/a02v50n2.pdf
https://sbdp.org.br/publication/o-principio-da-insignificancia-no-supremo-tribunal-federal-como-decidiu-o-tribunal-entre-2015-e-2021/
https://sbdp.org.br/publication/o-principio-da-insignificancia-no-supremo-tribunal-federal-como-decidiu-o-tribunal-entre-2015-e-2021/
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754520384
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12567859
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 Podcast Crime e Castigo 
(https://open.spotify.com/show/7BgdFMr0pE3CMSV5t8MZSQ?si=MM3SkbbCQtKwRcOC6xeFkg) 
 
Leitura de Formação: 

 VILANOVA, Vitor Santos. O Princípio da Insignificância no Supremo Tribunal Federal: como decidiu o 
tribunal entre 2015 e 2021. . Acesso em: 25/04/2022. Disponível em 
<https://sbdp.org.br/publication/o-principio-da-insignificancia-no-supremo-tribunal-federal-como-
decidiu-o-tribunal-entre-2015-e-2021/>. Inteiro teor. 
 

 Leitura completa do caso paradigmático (HCs 123108, 123533 e 123734) 
 

 Documentário: Bagatela (https://www.youtube.com/watch?v=dKoZAqP20Hg&t=407s). 
 

Direito ao Esquecimento: Caso Aida Curi 

Preparação básica (obrigatória): 

 Podcast Café da Manhã – Episódio “O Direito ao Esquecimento”. Disponível em:  
https://spoti.fi/3aF4qYO. 

 

 RE 1.010.606 
Voto Min. Dias Toffoli 
Sustentação oral de Anderson Schreiber (1:19:00 – 1:25:00), de Oscar Vilhena Vieira (1:31:00 – 
1:38:00) e de José Eduardo Cardozo (1:38:00 – 1:44:00). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IN8cv1x2wVo&t=6730s 

 
Preparação complementar: 

 RE 1.010.606 
Amicus Curiae Instituto de Tecnologia & Sociedade do Rio (ITSRio)  
Amicus Curiae Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil). 

Oficina de Pesquisa: Análise de Jurisprudência 

Preparação básica (obrigatória):  

 Metodologia em Pesquisa Jurídica - Pesquisa de Jurisprudência. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=89ncB1H7Zo4&t=1s 

 

 Objetivos: 
Refletir sobre o tipo de pesquisa que analisa jurisprudência de Tribunais, Informações sobre método, 
perguntas de pesquisa e dificuldades que permeiam esse tipo de pesquisa empírica. Apontar pontos 
comuns e distantes a uma pesquisa quantitativa. 

Poder de cassação no STF 

Preparação básica (obrigatória): 

 RCL 32.035/PR 
Decisão monocrática Min. Ricardo Lewandowski 
 

 Suspensão de Liminar 1178/PR 
Decisão monocrática Min. Luiz Fux 
 

 RCL 32.035/PR 
Nova decisão monocrática Min. Ricardo Lewandowski 

https://open.spotify.com/show/7BgdFMr0pE3CMSV5t8MZSQ?si=MM3SkbbCQtKwRcOC6xeFkg
https://sbdp.org.br/publication/o-principio-da-insignificancia-no-supremo-tribunal-federal-como-decidiu-o-tribunal-entre-2015-e-2021/
https://sbdp.org.br/publication/o-principio-da-insignificancia-no-supremo-tribunal-federal-como-decidiu-o-tribunal-entre-2015-e-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=dKoZAqP20Hg&t=407s


Página 14 
 

 

 Suspensão de Liminar 1178/PR 
Despacho Min. Dias Toffoli 
 
Preparação complementar: 

 JAROUCHE, Tarik. A Concessão Monocrática de Medida Cautelar em Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Monografia EF 2018. Disponível em: https://sbdp.org.br/publication/a-
concessao-monocratica-de-liminar-em-acao-direta-de-inconstitucionalidade/ 

 

 ARGUELHES, Diego Werneck. Entrevista de Lula, guerra de liminares e a ‘legitimidade circulante’ do 
Supremo. JOTA, Brasil, 10/10/18. Disponível em: https://www.jota.info/stf/supra/entrevista-de-lula-
guerra-de-liminares-e-a-legitimidade-circulante-do-supremo-10102018 

Impedimento e Suspeição de Ministros do STF 

Preparação básica (obrigatória): 

 HC 146666 
Arguição de suspeição pela PGR 
Manifestação do Min. Gilmar Mendes 

 
Preparação complementar: 

 CASTANHO, William. Supremo arquiva todos os pedidos de suspeição de ministros e viola regimento, 
12.08.2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/08/supremo-arquiva-todos-
os-pedidos-de-suspeicao-de-ministros-e-viola-regimento.shtml 

 

 Gilmar Mendes suspende ação penal contra 'rei do ônibus' no Rio. Folha de S. Paulo, 07 ago. 2018. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/gilmar-mendes-suspende-acao-penal-
contra-rei-do-onibus-no-rio.shtml 

 
Leitura de formação: 

 CRISTINO, Isabella. É possível fiscalizar a imparcialidade do STF? Uma pesquisa sobre o grau de 
transparência das declarações de impedimento e suspeição dos ministros. Monografia EF 2018 

Gestores públicos e o direito ao erro: art. 28 da LINDB e MP 966 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADIs 6.421 e 6.428 
Amicus curiae da sbdp 
Voto Min. Barroso 
Voto Min. Gilmar Mendes 

 
Preparação complementar: 

 PALMA, Juliana Bonacorsi de; ROSILHO, André. Constitucionalidade do Direito ao Erro do Gestor 
Público do art. 28 da Nova LINDB. Revista da CGU, Volume 13, Nº 23, Jan-Jun 2021. Disponível em: 
https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/386/266 

 
Leitura de formação: 

 SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO PÚBLICO. Aplicação dos Novos Dispositivos da Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) pelo Tribunal de Contas da União (relatório de pesquisa). 
2021, p. 11 – 48. Disponível em: https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/09/Relatorio-
LINDB-pelo-TCU.pdf 
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ADPF 130: como o STF entende a censura? 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF 130/DF 
Ementa, acórdão e relatório (p. 1-20) 

 

 Agravo Regimental  na Reclamação 28.747/DF 
Inteiro teor do acórdão (p. 1-36) 

 
Preparação complementar: 

 ADPF 130/DF 
Petição Amicus Curiae Artigo 19  

 

 Suspensa decisão que determinava retirada de matéria jornalística de site. Portal de Notícias do STF, 
08 de abril de 2021. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=463809&tip=UN 

 

 ABI contesta emprego abusivo de ações judiciais de reparação de danos contra jornalistas e órgãos e 
imprensa. Portal de Notícias do STF, 09 de abril de 2021. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=463868&ori=1 

 
Leitura de formação: 

 POMBO, Bárbara Goulart de Freitas. A ADPF 130 PROIBIU A CENSURA JUDICIAL NO BRASIL? Uma 
análise das reclamações julgadas pelo STF? Monografia EF 2020. 

A constitucionalidade do crime de desacato 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF 496 
Sustentação oral IBCCrim 
Relatório e Parte II do Voto Min. Barroso 
Voto Min. Rosa Weber 

 
Preparação complementar: 

 SCHREIBER, Anderson. De São Conrado para o STF: uma nota sobre a liberdade de expressão. Portal 
JOTA. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-do-anderson-
schreiber/de-sao-conrado-para-o-stf-uma-nota-sobre-a-liberdade-de-expressao-03082021 

 

 ADPF 496 
Parecer IBCCRIM 

Oficina de Pesquisa: discussão dos Projetos de Monografia (por Zoom) 

Preparação básica (obrigatória): 

 Leitura dos pré-projetos de pesquisa 

Publicação de Biografias não autorizadas 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADI 4815 
Ementa, acórdão, relatório e extrato de ata 
Voto Min. Luís Roberto Barroso 
Diálogos (p. 262-268) 
Voto Min. Gilmar Mendes 
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 Lei Geral de Proteção de dados (Lei n° 13.709/2018) 
Art. 2°, Art. 4°, Art. 6° e Art. 17. 

 
Preparação complementar: 

 ADI 4815 
Voto Min. Cármen Lúcia 

 
Leitura de formação: 

 SALES, Fernando Romani. O STF e o Caso das Biografias Não Autorizadas: a argumentação dos 
ministros e ministras na ADI 4.815/DF a partir da ótica da coletividade e individualidade. Monografia 
EF 2016. 

Conversa com Atores: Vereança 

Preparação básica (obrigatória): 

 As aulas “Conversa com Atores” se baseiam na interação entre os estudantes e uma pessoa que atua 
na prática do tema da aula. A preparação prévia consistirá em:  

Pesquisa do currículo do (a) convidado (a);  
Formulação de perguntas sobre o tema da aula que possam ser feitas ao convidado ou à 
convidada 

Legítima Defesa da Honra e a Soberania do Júri 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF 779 
Petição inicial 
Decisão monocrática do Min. Dias Toffoli 

 

 HC 178.777 
Inteiro teor 

 
Preparação complementar: 

 RE 1.225.185 
Amicus Curiae IBCCRIM 

 
Leitura de formação: 

 Sobre legítima defesa da honra: GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Legítima Defesa da Honra. 
In: Miguel Reale Júnior; Janaína Paschoal. (Org.). Mulher e Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 267-287. 

 

 Podcast Praia dos Ossos (Rádio Novelo). Disponível em: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD-
9mG2PTpdBXeFga4AyHQOFKlaoAXlJM   

 

 Música “Na subida do Morro”, de Moreira da Silva. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rktFJYWTSc8 

O STF e a constitucionalidade do Juiz de Garantias 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADI 6.298 
Decisão Liminar Min. Luiz Fux 
Petição inicial 
Exposição de motivos da Lei 13.964/2019 
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Preparação complementar: 

 Podcast Criminal Player Ep. 65 - Liminar do Ministro Luiz Fux e o Juiz das Garantias. Disponível em: 
https://open.spotify.com/episode/0C1S0YWj2fDiv3qYGxPnx4 

Conversa com Atores: Políticas Afirmativas 

Preparação básica (obrigatória): 

 As aulas “Conversa com Atores” se baseiam na interação entre os estudantes e uma pessoa que atua 
na prática do tema da aula. A preparação prévia consistirá em:  

Pesquisa do currículo do (a) convidado (a);  
Formulação de perguntas sobre o tema da aula que possam ser feitas ao convidado ou à 
convidada 

Cotas Raciais no Itamaraty 

Preparação básica (obrigatória): 

 Petição Inicial da Ação Civil Pública nº 71142-59.2015.4.01.3400. 20ª Vara Cível da Seção Judiciária do 
Distrito Federal. Ministério Público Federal v. União Federal e outros. Disponível em: 
https://www.jota.info/wp-content/uploads/2015/12/AcaoCP-itamaraty-diplomata-versao-final.pdf 

 

 STF. Pleno. ADC nº 41/DF. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgado em: 08/06/2017. Informativo nº 
868. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo868.htm#Cotas%20raciais:%20vag
as%20em%20cargos%20e%20empregos%20p%C3%BAblicos%20e%20mecanismo%20de%20controle%
20de%20fraude%20-%202 

 
Leitura de formação: 
Para saber mais sobre os efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade: 

 MENDES, Gilmar Ferreira. O efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal nos processos 
de controle de abstrato de normas. Revista Jurídica Virtual, Brasília, v. 1, n. 4, ago. 1999. Disponível 
em: http://bit.ly/2w4xh1t 

 

 LEITE, Fábio Carvalho. Ação declaratória de constitucionalidade: expectativa, realidade e algumas 
propostas. Sequência (Florianópolis) [online]. 2014, n.69, pp.109-131. Disponível em: 
http://bit.ly/2v3MzWX 

 
Para saber mais a jurisprudência do Supremo em casos de cotas raciais: 

 STF. Pleno. RE nº 597.285/RS. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em: 09/05/2012. Relatório 
e Voto do Min. Ricardo Lewandowski (p. 2-14). Disponível em: http://bit.ly/2vOwyC7 

 

 STF. Pleno. ADPF nº 186/DF. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em: 26/04/2012. Relatório e 
Voto do Min. Ricardo Lewandowski (p. 10-92). Disponível em: http://bit.ly/2w502ee 

 

 RADOMYSLER, Clio Nudel. Litígio estratégico: um caminho para igualdade racial? O Supremo Tribunal 
Federal como instrumento para a concretização dos direitos da população negra brasileira. 
Monografia (graduação) – Sociedade Brasileira de Direito Público, São Paulo, 2011. Disponível em: 
http://bit.ly/2uHKH3O 

 

 SILVA, Marina Jacob Lopes da. Igualdade e ações afirmativas sociais e raciais no ensino superior: o que 
se discute no STF?. Monografia (graduação) – Sociedade Brasileira de Direito Público, São Paulo, 2009. 
Disponível em: https://bit.ly/2vmEUS2 


