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Programação Oficinas de Pesquisa e Jurisprudência 
2º 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 segundo semestre, os objetivos do programa se relacionam, 
tematicamente, com a construção de uma visão personalizada por cada aluna e aluno a respeito da tomada de 
decisões pelas autoridades políticas, das relações entre as instituições e de como os órgãos de controle, 
principalmente o Supremo Tribunal Federal, podem constranger essas decisões. Coletivamente, este período 
enfocará o aprofundamento de interações entre os participantes, com o objetivo de tornar o processo de 
elaboração da monografia mais dialogado e enriquecer os debates. Individualmente, este período contribuirá 
para desenvolver habilidades importantes para elaboração de pesquisas jurídicas. 
 
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 (oficina 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 
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 Elaboração de uma monografia que seja metodologicamente consistente, relevante para o tema 
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 avançar nas discussões metodológicas, aprimorando os 
instrumentos necessários à pesquisa jurídica. Assim, as aulas tratam da coleta e análise de dados, para que os 
alunos consigam produzir sólida monografia ao final do semestre.  
 
Em seguida, as oficinas de jurisprudência vão trazer temas relevantes à estruturação jurídica e aos desafios 
atuais do Brasil. O primeiro bloco é constituído por direito regulatório, estudando sua caracterização como 
política pública, sua relação com direitos fundamentais e o papel do Poder Judiciário nesse tópico. 
Posteriormente, as aulas tratam sobre a relação entre direito e história, compreendendo como essas duas 
áreas se influenciam mutuamente. 
 
Após, as discussões centrarão-se na tutela de direitos pelo STF. Como as decisões desse órgão afetam o 
restante do sistema de justiça? O modelo decisório adotado é adequado para a proteção de minorias? Quais 
as limitações do STF ao decidir sobre direitos individuais? 
 
Esse bloco será seguido por dois temas centrais ao direito administrativo: o controle externo e a gestão de 
pessoas no setor público. O objetivo é avaliar o estado atual desses temas, compreendendo sua relação com a 
gestão pública e com a prestação de serviços públicos. 
 
Os temas que encerram o programa refletem discussões transversais realizadas ao longo do ano: federalismo, 
processo decisório e separação de Poderes. A percepção da complexidade das decisões judiciais e de seus 
impactos será estimulada, por casos complexos que demonstram a multiplicidade de interesses em jogo, 
estudada ao longo do ano. 
 

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, 
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mas podem ser utilizadas para aprofundar ou acessar outras discussões relevantes à temática. 
 

Cronograma de aulas 

Data Aula  Professora/Professor 

03/08 
Órgãos de controle e tomada de decisão: a hipótese do apagão das 
canetas 

 
Yasser Gabriel e 
Mariana Vilella 

05/08 A Lei de Segurança Nacional e sua aplicação na democracia  
Laura Mastroianni e 
Victória Volpini 

10/08 STF na história: Era Vargas  Filipe Gaspari 

12/08 Oficina de pesquisa: Leitura, estruturação de uso de dados  
Guilherme Balbi, 
Guilherme Klafke e 
Lucas Custódio 

17/08 
Ditadura Militar e Direito à Verdade: o Caso Vladimir Herzog na Justiça 
Federal 

 
Márcio José de 
Moraes – Des. 
Federal 

19/08 Oficina de pesquisa: Acesso à informação e dados públicos  Carolina Dalla Pacce 

24/08 Atividade externa – Visita ao Museu Judaico   

26/08 Intervenção na economia e direito adquirido: Planos Econômicos no STF  Theófilo Aquino 

31/08 Regulação e Direitos Fundamentais: o rol taxativo da ANS  Ana Luiza Calil 

02/09 Concessão e comercialização de medicamentos sem aval da ANVISA  Pedro Dionisio 

07/09 Feriado – Independência do Brasil   

09/09 Oficina de pesquisa: redação de pesquisa jurídica  
Professora Ana Elvira 
Gebara 

14/09 Direito Penal e proteção de minorias: a criminalização da homofobia  Rodolfo Rodrigues  

16/09 Direitos humanos e controle do Poder Judiciário: o Caso Carandiru  
Ivan Franco e 
Leonardo Cleston 

21/09 Operações policiais em comunidades: estudo da ADPF 635  
Larissa Silveira e 
Natalia Lana 

23/09 Processo decisório no STF: o uso do Plenário Virtual   Ana Laura Barbosa 

15/09 Entrega do Relatório Parcial   

28/09 Partidos políticos e o STF: adversários ou aliados?  Daniel Bogéa 

30/09 Oficina de pesquisa: discussão de Relatórios Parciais das monografias   

05/10 O STF controla o TCU?  
Rodolfo Arruda e 
Francesca Mariutti 

07/10 A atuação do TCU em matéria ambiental  
Laís Youssef e André 
Rosilho 

12/10 Feriado – Nossa Senhora de Aparecida   

14/10 Conflitos federativos no STF  
Rubens Glezer e 
Matheus Cadedo 

19/10 Cláusula de barreira e federações partidárias  Pedro Marques Neto 

21/10 Bloqueio do Whatsapp no STF   
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João Pedro Favaretto 
e Tatiane Guimarães 

26/10 Tributação dos combustíveis: federalismo tributário e política  Lucca Nunes 

28/10 Abertura de CPI pelo STF  
Helena Funari e 
Bruno Oliveira 

02/11 Feriado – Finados   

04/11 Vitrine de pesquisa – Grupo Público   

09/11 Princípios da Administração Pública: a vedação ao nepotismo  
Jolivê Rocha e Maria 
Beatriz Bolini 

11/11 Open Day: Seleção Pública de Pessoas – é possível inovar?  
Conrado Tristão e 
Mariana Vilella 

16/11 
Conversa com atores: concessão de serviços públicos municipais – o 
caso dos cemitérios 

 
Maria Stella Navarro 
Coimbra 

18/11 Conversa com Atores: Políticas Afirmativas  Irapuã Santana 

23/11 Véspera de entrega de monografia – não haverá aula.    

24/11 Entrega das monografias   

25/11 Encerramento  
Mariana Vilella, Jolivê 
Rocha e Yasser 
Gabriel 

Informações administrativas 

Carga horária: 46,9 horas (56,4 horas-aula). 
Data de início: 03/08/2022 
Data de término: 25/11/2022 
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 

Órgãos de controle e tomada de decisão: a hipótese do apagão das canetas 

Preparação básica (obrigatória): 

 Os tipos de gestores públicos brasileiros. Vera Monteiro e Tarcila Reis. JOTA, 2018: 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-tipos-de-gestores-publicos-brasileiros-12092018  

 

 Gestores públicos paralisados. Vera Monteiro, 2022: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/publicistas/gestores-publicos-paralisados-21062022  

 

 "Apagão das canetas", inovação e controle externo: o que os gestores têm a dizer? Sandro Rafael 
Matheus Pereira. Conjur, 2022: https://www.conjur.com.br/2022-jul-21/matheus-pereira-inovacao-
controle-externo  
 
Leitura complementar:  

 MELVILLE, Herman, 1819-1891. Bartleby, o escrivão [recurso eletrônico] / tradução A. B. Pinheiro de 
Lemos. - 1. ed. -- Rio de Janeiro: José Olympio, 2017. 

 

 MUNDIN, Guilherme Abdallah. 'Apagão das canetas': gestor público, controle e mídia. Nota de ensino 
apresentada ao programa de Mestrado em Gestão e Políticas Públicas (FGV). Disponível em: 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/28808  
 

A Lei de Segurança Nacional e sua aplicação na democracia 

Preparação básica (obrigatória): 

 RC 1446/PE 

 Inq 174/DF 

 HC 73451/RJ  

 Pet 9100/DF 

 Pet 9460/DF 

 ADPF 697 
(as peças com a indicação dos trechos que devem ser lidos estão disponíveis neste link)  

 
Leitura complementar: 

 KIRSZTAJN, Laura Mastroianni. A Lei de Segurança Nacional no STF: como uma lei da ditadura vive na 
democracia?. . Acesso em: 21/07/2022. Disponível em <https://sbdp.org.br/publication/a-lei-de-
seguranca-nacional-no-stf-como-uma-lei-da-ditadura-vive-na-democracia/>. p. 8-20 
 

 ZAGO, Victoria Volpini Ferreira. Liberdade de Expressão e Lei de Segurança Nacional: como se dá a 
criminalização de manifestações de pensamento no STF?. Acesso em: 24/07/2022. Disponível em 
<https://sbdp.org.br/publication/liberdade-de-expressao-e-lei-de-seguranca-nacional-como-se-da-a-
criminalizacao-de-manifestacoes-de-pensamento-no-stf/>. p. 49 -74 

STF na história: Era Vargas 

Preparação básica (obrigatória): 

 HC no 24.000 (Caso Washington Luís) 
- Decisão final 

 

 MS nº 1 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/os-tipos-de-gestores-publicos-brasileiros-12092018
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/gestores-publicos-paralisados-21062022
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/gestores-publicos-paralisados-21062022
https://www.conjur.com.br/2022-jul-21/matheus-pereira-inovacao-controle-externo
https://www.conjur.com.br/2022-jul-21/matheus-pereira-inovacao-controle-externo
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/28808
https://drive.google.com/drive/folders/1zI9h-LCmDTnS-Q97dRCSeuO64B7gm9em
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- Decisão final 

 

 Intervenção Federal nº 3 
- Decisão final 

 
Leitura complementar: 

 MACEDO SOARES, J.E. A vez dos grandes togados: Diário Carioca (RJ), 20 de fevereiro de 1931. 

 

 BALZ, Christiano Celmer. Tribunal de Segurança Nacional: aspectos legais e doutrinários de um 
tribunal da Era Vargas (1936-1945). Dissertação de mestrado apresentada para a Universidade 
Federal de Santa Catarina, em 2009. 

 

 GASPARI, Filipe Natal De. A segurança nacional na Era Vargas: análise da jurisprudência da Corte 
Suprema (1935-1937). Sociedade Brasileira de Direito Público – 2014. Disponível em: 
https://sbdp.org.br/publication/a-seguranca-nacional-na-era-vargas-uma-analise-da-jurisprudencia-
da-corte-suprema-1935-1937/ 

 

 CÂMARA, Jacintho Arruda; GASPARI, Filipe Natal De. A regulação econômica na Era Vargas: análise da 
jurisprudência do STF sobre a quota de equilíbrio do café. R. de Dir. Público da Economia – RDPE, Belo 
Horizonte, ano 14, n. 54, p. 91-109, abr./jun. 2016. 

 
Leitura de Formação: 

 DEL RÍO, André. La era Vargas y la trajectoria del Supremo Tribunal Federal de Brasil: un análisis 
histórico institucional 1930-1945. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica. Rio de 
Janeiro: vol. 7, n°.2, maio-agosto, 2015, pp. 298-320; 

 

 MOUSTAFA, Tamir. Law and Courts in Authoritarian Regimes. Annu. Rev. Law Soc. Sci. 2014. 10: 281-
99. 

Oficina de pesquisa: Leitura, estruturação de uso de dados 

Preparação básica (obrigatória): 

 Controle da relevância e urgência em medidas provisórias pelo STF. Lucas Custódio Santos, 
Guilherme Balbi e  Guilherme Forma Klafke. Suprema - Revista de Estudos Constitucionais v. 2 n. 1 

(2022). Disponível em: https://suprema.stf.jus.br/index.php/suprema/article/view/158  

 

Preparação complementar: 

 PALMA, Juliana Bonacorsi; FEFERBAUM, Marina; PINHEIRO, Victor Marcel. A organização da 
informação jurisprudencial. In: QUEIROZ, Rafael Mafei Rabelo; FEFERBAUM, Marina. Metodologia da 
Pesquisa em Direito: técnicas e abordagens para elaboração de monografias, dissertações e teses. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2019.  

LETIVO: 

Ditadura Militar e Direito à Verdade: o Caso Vladimir Herzog na Justiça Federal 

Preparação básica (obrigatória): 

 Ação declaratória 56977-1 (n. original 136/76) 
- Petição inicial (p. 10-25) 
- Contestação (p. 101-106) 
- Parecer da consultoria jurídica do exército juntado com a contestação (p. 107 - 178). 
 
Preparação complementar: 

 Ação declaratória 56977-1 (n. original 136/76) 

https://suprema.stf.jus.br/index.php/suprema/article/view/158
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- Sentença (p. 197-263) 
- Documentos (reportagens, laudo, depoimentos – p. 26-95). 
- Manifestação sobre a contestação (p. 260-277). 

 

 Entrevista feita por Pedro Bial com Clarice Herzog e Ivo Herzog 
https://open.spotify.com/episode/2DVqP9pLjUAGSc6x4tJTv7 

 
Leitura de formação: 

 História do caso no site do Instituto Vladimir Herzog: https://vladimirherzog.org/casoherzog/, em 
especial a partir do tópico “a ação declaratória na Justiça Federal” onde constam depoimentos de 
advogados e outros envolvidos. 
 

Oficina de pesquisa: Acesso à informação e dados públicos 

Preparação básica (obrigatória): 
Sem leitura prévia.  

Intervenção na Economia e direito adquirido: Planos Econômicos no STF 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF 165 
- Petição inicial (p. 1-62 e 86-96) 
- Manifestação da PGR 

 

 LAZZARINI, Marilena; MOURA, Walter José Faiad de. Segurança jurídica aos poupadores. IDEC, 2013, 
disponível em: https://bityli.com/oqq4c 

 

 LEAL, Fernando. Os impactos dos planos econômicos e a encruzilhada do Supremo. Portal Jota, 2016. 
Disponível em: https://bityli.com/67xkf 

 
Leitura complementar: 

 ADPF 165 
- Manifestação do Banco Central 

 
Leitura de formação: 

 VILELLA, Mariana. Direito Adquirido, Inflação e Moeda: como decide o STF nos conflitos relativos ao 
Plano Econômico Collor I? – Sociedade Brasileira de Direito Público, 2010. Disponível em: 
https://sbdp.org.br/publication/direito-adquirido-inflacao-e-moeda-como-decide-o-stf-nos-conflitos-
relativos-ao-plano-economico-collor-i/ 

Regulação e Direitos Fundamentais: o rol taxativo da ANS 

Preparação básica (obrigatória): 

 Rol da ANS é taxativo, mas pode ser superado em casos excepcionais, diz STJ. Danilo Vital. Conjur, 
2022. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-jun-08/rol-ans-taxativo-superado-casos-
excepcionais 
 

 STJ decide que rol da ANS é taxativo, mas com excepcionalidades. Karla Gamba. JOTA, 2022. 
Disponível em: https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/stj-decide-que-rol-da-ans-e-
taxativo-mas-com-excepcionalidades-08062022 

 

 ADI 7183 
- Petição inicial 
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 Texto inicial PL 2033 

Concessão e comercialização de medicamentos sem aval da ANVISA 

Preparação básica (obrigatória): 

 RE 657718/MG 
- Manifestação AGU (p. 1-15) 
- Decisão Monocrática Min. Marco Aurélio deferindo a tutela antecipada 
- Voto do Min. Luís Roberto Barroso 
- Certidão de Julgamento com a tese reconhecida 
 

 ADI 5501/DF 
- Voto Min. Marco Aurélio 
- Voto Min. Luís Roberto Barroso 
 

 Lei 14.313/2022: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14313.htm  
 

 Coronavírus e atraso farmacêutico: fast-track regulatório e ponderação de riscos em tempos de 
pandemia. Pedro Dionisio. JOTA, 2020: https://www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/reg/coronavirus-e-atraso-farmaceutico-24032020. 
       
Preparação complementar: 

 RE 566471/RN 
- Relatório 
- Voto Min. Relator Marco Aurélio 
- Estado não é obrigado a fornecer medicamentos de alto custo não registrados na lista do SUS. 

Oficina de pesquisa: redação de pesquisa jurídica 

Preparação básica (obrigatória): 
A definir. 

Dieito Penal e proteção de minorias: a criminalização da homofobia 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADO 26 e MI 4733 
- Ementa, acórdão, relatório e extrato de ata 
- Voto Min. Ricardo Lewandowski 
- Voto Min. Luís Roberto Barroso 

 
Preparação complementar: 

 STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão legislativa. 
Portal de Notícias do STF. Disponível em: https://bit.ly/2WMjkHm 

 
Leitura de formação: 

 Natil, Felipe. O STF E A CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOTRANSFOBIA uma análise argumentativa sobre a 
ADO 26. Monografia EF 2019.  

Direitos humanos e controle do Poder Judiciário: o Caso Carandiru 

Preparação básica (obrigatória): 

 Reclamação Disciplinar 0005774-79.2016.2.00.0000 no CNJ.  
- Reclamação. Disponível em: http://bit.ly/2tKQmox 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14313.htm
https://bit.ly/2WMjkHm
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 Apelações nos 0338975- 60.1996.8.26.0001 e 0007473-49.2014.8.26.0001.  
- Voto do Relator. Disponível em: http://bit.ly/2w7A2ip 

 
Preparação complementar: 

 CONSULTOR JURÍDICO. TJ-SP anula julgamentos dos 73 policiais condenados por Massacre do 
Carandiru. Revista Consultor Jurídico, 27/09/2016. Disponível em: http://bit.ly/2vR0TQN 

 

 MACHADO, Maíra Rocha; MACHADO, Marta Rodriguez de Assis (coords.). Carandiru não é coisa do 
passado: um balanço sobre os processos, as instituições e as narrativas 23 anos após o Massacre. 
São Paulo: FGV Direito SP, 2015 – parte 01 (p. 41-99). Disponível em: http://bit.ly/2v7OFVJ 

 
Leitura de formação: 
Para saber mais sobre o caso Carandiru: 

 FERREIRA, Luisa M. A.; MACHADO, Marta R. de A.; MACHADO, Maíra Rocha. Massacre do 
Carandiru: vinte anos sem responsabilização. Novos estudos -CEBRAP, São Paulo, n. 94, p. 05-29, 
Nov. 2012. Disponível em: http://bit.ly/2tR2g4E 

 
Para saber mais sobre o poder do Conselho Nacional de Justiça: 

 FRANCO, Ivan Candido da Silva. Como são julgados os juízes? Uma análise do controle disciplinar do 
Conselho Nacional de Justiça (2005-2013). Dissertação (mestrado) – Escola de Direito de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas. 2015. Disponível em: http://bit.ly/2tR0OyW 

 

 MOREIRA, Diogo Rais Rodrigues. Atuação do Conselho Nacional de Justiça e independência 
jurisdicional: interfaces e interferências. Tese (doutorado) – PUC- SP. 2015. Disponível em: 
https://bityli.com/LvNux 
 

 TOMIO, Fabrício Ricardo de Limas; ROBL FILHO, Ilton Norberto. Accountability e independência 
judicial: uma análise da competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Revista de Sociologia e 
Política, v. 21, n. 45, p.29-46, mar. 2013. Disponível em: https://bityli.com/NQLKz 

Operações policiais em comunidades: estudo da ADPF 635 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF-MC-REF 635/DF 
- Inteiro teor do acórdão (p. 1-66) 
- Manifestação PGR (p. 12-64) 

 
Preparação complementar 

 ADPF-MC 635/DF 

- Voto Min. Relator Edson Fachin (p. 30-126) 
 

Leitura de formação: 

 SILVEIRA, Larissa Pereira. A SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL: Um Estudo de Caso da ADPF 635. Sociedade Brasileira de Direito Público – 2020. Disponível 
em: https://sbdp.org.br/publication/a-seguranca-publica-do-rio-de-janeiro-no-supremo-tribunal-
federal-um-estudo-de-caso-da-adpf-635/ 

 

 MOREIRA, Adilson. Tratado de Direito Antidiscriminatório. Introdução. 

Processo decisório no STF: o uso do Plenário Virtual 

Preparação básica (obrigatória): 

https://bityli.com/LvNux
https://bityli.com/NQLKz
https://sbdp.org.br/publication/a-seguranca-publica-do-rio-de-janeiro-no-supremo-tribunal-federal-um-estudo-de-caso-da-adpf-635/
https://sbdp.org.br/publication/a-seguranca-publica-do-rio-de-janeiro-no-supremo-tribunal-federal-um-estudo-de-caso-da-adpf-635/


Página 12 
 

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Relatório de atividades 2020. Disponível em: 
  https://bityli.com/8AQxs (p. 27, 28, 40 a 43). 

 

 BARBOSA, Ana Laura Pereira. Decidindo (não) decidir: Instrumentos de influência individual na 
definição da agenda e do tempo dos julgamentos no STF. Dissertação – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, 2020 (trecho do capítulo 1). 

 

 Resolução 642 do STF. 
 

 BARBOSA, Ana Laura Pereira, ESTEVES, Luis Fernandes Gomes. Quem controla a agenda do 
Supremo?. Portal Jota, 2020. Disponível em: https://bityli.com/zFXY4 

 
Preparação complementar: 

 GOMES, Juliana Cesario Alvim. Opacidade do plenário virtual, Zika e censura nas escolas: 
obstáculo ou estratégia? Portal Jota, 2020. Disponível em: 
https://www.jota.info/stf/supra/opacidade-plenario-virtual-zika-censura-escolas-12052020 

 

 POMPEU, Ana.  Marco Aurélio pede a Fux para manter votos já dados por ele no plenário virtual. 
Portal Jota, 2021. Disponível em: https://www.jota.info/stf/do-supremo/marco-aurelio-pede-a-
fux-para-manter-votos-ja-dados-por-ele-no-plenario-virtual-07072021 

 
Leitura de formação: 

 BARBOSA, Ana Laura Pereira. As Estratégias na Definição da Pauta de Julgamento: um olhar 
sobre o perfil da Corte Gilmar Mendes. Sociedade Brasileira de Direito Público – 2015. Disponível 
em: http://www.sbdp.org.br/publication/as-estrategias-na-definicao-da-pauta-de-julgamento-
um-olhar-sobre-o-perfil-da-corte-gilmar-mendes/ 

 

Partidos políticos e o STF: adversários ou aliados? 

Preparação básica (obrigatória):  

 BOGÉA, Daniel. PARTIDOS POLÍTICOS E STF: decifrando a simbiose institucional. 1. ed. Curitiba: Appris, 
2021. 197p 
 -  Capítulo II – Simbiose institucional: situando a relação Partidos – STF (pp. 73 a 100) 
 -  Tópico III.6 – Estudos de casos: os diferentes tipos de "gestação" (pp. 150 a 165) 

 
Leitura complementar: 

 LEVY, Olívia Haddad. Partidos como indutores da discussão constitucional: motivação e estratégias 
no uso da Corte. Disponível em https://sbdp.org.br/publication/partidos-como-indutores-da-
discussao-constitucional-motivacao-e-estrategias-no-uso-da-corte (páginas a definir)   

Oficina de pesquisa: discussão de Relatórios Parciais 

Preparação básica (obrigatória):  

 Leitura dos relatórios parciais dos respectivos grupos 

O STF controla o TCU? 

Preparação básica (obrigatória): 

 Arts. 70 e 71 da Constituição Federal/1988; 
 

http://www.sbdp.org.br/publication/as-estrategias-na-definicao-da-pauta-de-julgamento-um-olhar-sobre-o-perfil-da-corte-gilmar-mendes/
http://www.sbdp.org.br/publication/as-estrategias-na-definicao-da-pauta-de-julgamento-um-olhar-sobre-o-perfil-da-corte-gilmar-mendes/
https://sbdp.org.br/publication/partidos-como-indutores-da-discussao-constitucional-motivacao-e-estrategias-no-uso-da-corte
https://sbdp.org.br/publication/partidos-como-indutores-da-discussao-constitucional-motivacao-e-estrategias-no-uso-da-corte
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 Conclusão de: TRISTÃO, Conrado Valentini. Controle do Tribunal de Contas pelo Supremo Tribunal 
Federal: Uma análise a partir dos julgamentos de mandados de segurança. Dissertação de Mestrado, 
2020. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29280 

 Quem reformará o TCU? Provavelmente não será o Judiciário – André de Castro O. P. Braga – JOTA – 
Disponível em: https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/040320_AndreBraga.pdf; 

 TCU e o mito da ‘jurisdição de contas’ – Conrado Tristão – JOTA – Disponível em: 
https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/03/17.3.21-TCU-e-o-mito-da-jurisdicao-de-contas-
_-JOTA-Info.pdf 

 Leitura de Formação: 

 TRISTÃO, Conrado Valentini. Controle do Tribunal de Contas pelo Supremo Tribunal Federal: Uma 
análise a partir dos julgamentos de mandados de segurança. Dissertação de Mestrado, 2020. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29280 

 SILVA, Rodolfo da Costa Arruda Silva. Como o STF exerce controle sobre o TCU em matéria de 
contratos administrativos? Monografia SBDP, 2018. Disponível em: 
https://sbdp.org.br/publication/como-o-stf-exerce-controle-sobre-o-tcu-em-materia-de-contratos-
administrativos/ 

 MARIUTTI, Francesca Raglione. Tribunais de Contas ou Tribunais Constitucionais? Uma análise do 
destino da Súmula nº 347/STF. Monografia SBDP, 2021. Disponível em: https://sbdp.org.br/wp/wp-
content/uploads/2022/02/FrancescaMariutti.pdf 

 ROSILHO, André; SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Tribunal de Contas da União no Direito e na Realidade. 
1ª ed. São Paulo: Almedina, 2020. 

 CÂMARA, Jacintho Arruda; SUNDFELD, Carlos Ari. Competências do Controle dos Tribunais de Contas – 
Possibilidades e Limites, in Contratações Públicas e seu Controle, Carlos Ari Sundfeld (Org.), São Paulo: 
Malheiros, 2013. 

 A atuação do TCU em matéria ambiental 

Preparação básica (obrigatória): 

 YOUSSEF, Laís. As auditorias ambientais de natureza operacional do Tribunal de Contas da União: 
Como o TCU exerce sua competência de fiscalização em matéria ambiental? 

 

 TRISTÃO, Conrado. Determinações do TCU em fiscalização operacional? Portal Jota, 2019. 
Disponível em: https://bityli.com/Mgeih 

 
Leitura complementar: 

 ROSILHO, André Janjácomo. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União. 
Tese (doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2016. Disponível em: 
https://bityli.com/Q3QKh (pp. 275 – 315). 

 
Leitura de formação: 

 “A Atuação do Tribunal de Contas da União em Matéria Ambiental” – Relatório de pesquisa FGV 
Direito SP e WWF – Abril de 2020 – 46p. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29280
https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2020/03/040320_AndreBraga.pdf
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29280
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Conflitos federativos no STF: uma nova abordagem 

Preparação básica (obrigatória): 

 O mito da jurisprudência federalista concentradora do STF: uma nova proposta de análise dos 
conflitos federativos. Autores: Rubens Glezer, Ana Laura Pereira Barbosa, Matheus Cadedo. R. bras. 
Est. const. – RBEC | Belo Horizonte, ano 15, n. 47, p. 83-111, jan./jun. 2021 
Acesso em: https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-
BR&user=I5unRFsAAAAJ&citation_for_view=I5unRFsAAAAJ:3s1wT3WcHBgC  

Cláusula de barreira e federações partidárias 

Preparação básica (obrigatória): 

 Plenário do STF considera cláusula de barreira inconstitucional. Portal STF, 07 dez. 2006. Disponível 
em: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=68591&ori=1 

  

 Gilmar Mendes diz que STF errou em decisão sobre cláusula de barreira. Portal da Câmara dos 
Deputados, 21 mar. 2017. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/509833-gilmar-
mendes-diz-que-stf-errou-em-decisao-sobre-clausula-de-barreira/ 

 

 ADI 7021 MC-Ref 
- Voto Min. Barroso 
- Voto Min. Nunes Marques 
 

 ADI 6063 
- Petição inicial 
 
Leitura complementar: 

 One person, one vote: Baker v. Carr and Reynold v. Sims. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=1h6UVidOAko (apenas em inglês) 

Bloqueio do Whatsapp no STF 

Preparação básica (obrigatória): 

 ADPF 403 
- Voto Min. Fachin 

 

 ADI 5.527 
- Voto Min. Rosa Weber 

 
Leitura Complementar: 

 LIGUORI FILHO, Carlos Augusto. O Zap e a Toga: Mapeamento do debate sobre bloqueio de 
aplicativos e criptografia no STF. Jota, 2017. Disponível em: https://goo.gl/TSxVkW. 

 
Leitura de Formação: 

 LIGUORI FILHO, C. A.; SALVADOR, J. P. F. Crypto wars e bloqueio de aplicativos: o debate sobre 
regulação jurídica da criptografia nos Estados Unidos e no Brasil. REVISTA DA FACULDADE DE 
DIREITO DA UFPR , v. 63, p. 135, 2018. Disponível em: 
https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/59422 

 
ABREU, Jacqueline de Souza.                                                                  
                       . Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, n. 3, 2017, p. 25-42. 
Disponível em: https://bityli.com/4DwmZ 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=I5unRFsAAAAJ&citation_for_view=I5unRFsAAAAJ:3s1wT3WcHBgC
https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=I5unRFsAAAAJ&citation_for_view=I5unRFsAAAAJ:3s1wT3WcHBgC
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=68591&ori=1
https://www.camara.leg.br/noticias/509833-gilmar-mendes-diz-que-stf-errou-em-decisao-sobre-clausula-de-barreira/
https://www.camara.leg.br/noticias/509833-gilmar-mendes-diz-que-stf-errou-em-decisao-sobre-clausula-de-barreira/
https://www.youtube.com/watch?v=1h6UVidOAko
https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/59422
https://bityli.com/4DwmZ
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Tributação dos combustíveis: federalismo tributário e política 

Preparação básica (obrigatória): 

 Lei Complementar nº 192, 11 de março de 2022 (Define a forma de incidência do ICMS sobre 
combustíveis): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp192.htm 
 

 Lei Complementar nº 194, 23 de junho de 2022 (Altera o CTN e a Lei Kandir): 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp194.htm 
 

 ADPF 984 
- Decisão Min. Gilmar Mendes 

Abertura de CPI pelo STF 

Preparação básica (obrigatória): 

 MENDES, Guilherme. Há 14 anos, STF garantiu direito da oposição à CPI do apagão aéreo. 
Congresso em Foco, 2021. Disponível em: https://bityli.com/5SMER 

 

 MS 26.441 
- Voto Min. Celso de Mello (p. 326-382) 

 

 MS 37.760 
- Voto Min. Barroso 

 
Leitura complementar: 

 MS 26.441 
- Voto Min. Celso de Mello (inteiro teor) 

 

 BISPO, Nikolay Henrique. O STF no Controle dos Atos Parlamentares Interna Corporis. Sociedade 
Brasileira de Direito Público – 2021. Disponível em: https://sbdp.org.br/publication/o-stf-no-
controle-dos-atos-parlamentares-interna-corporis/ (tópico 3.ii). 

 
Leitura de formação: 

 BISPO, Nikolay Henrique. O STF no Controle dos Atos Parlamentares Interna Corporis. Sociedade 
Brasileira de Direito Público – 2021. Disponível em: https://sbdp.org.br/publication/o-stf-no-
controle-dos-atos-parlamentares-interna-corporis/ (inteiro teor). 

Princípios da Administração Pública: a vedação ao nepotismo 

Preparação básica (obrigatória): 

 LIMA, Maria Beatriz Bolini de Oliveira. Nepotismo e nomeações a cargos político-administrativos: a 
aplicabilidade da Súmula nº 13 do STF. Páginas  7-9, 21-36, 55-69 e 79-82. Disponível em 
<https://sbdp.org.br/publication/nepotismo-e-nomeacoes-a-cargos-politicos-administrativos-a-
aplicabilidade-da-sumula-no-13-do-stf/>. 

 
Leitura complementar: 

 LIMA, Maria Beatriz Bolini de Oliveira. Nepotismo e nomeações a cargos político-administrativos: a 
aplicabilidade da Súmula nº 13 do STF. Conclusão (p. 83-86). Disponível em 
<https://sbdp.org.br/publication/nepotismo-e-nomeacoes-a-cargos-politicos-administrativos-a-
aplicabilidade-da-sumula-no-13-do-stf/>. 

 

 STF. Pleno. Reclamação nº 6.650/PR. Relatora: Min. Ellen Gracie. Julgado em: 16/10/2008 (p. 277 – 
297). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp194.htm
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 STF. Primeira Turma. Reclamação nº 7.590/PR. Relator: Min. Dias Toffoli. Julgado em: 30/09/2014. 
Íntegra do acórdão (p. 1-19). 

Open Day: Seleção Pública de Pessoas – é possível inovar? 

Preparação básica (obrigatória): 

 Acórdão TCU 3.010/2014 – Plenário. 
 

 Anteprojeto da Lei Nacional de Modernização do Concurso Público. 
 

 MIGUEIS, Anna Carolina. Concursos públicos: customizar para aperfeiçoar. Núcleo de Inovação da 
Função Pública - Sbdp, São Paulo, jun. 2021. Disponível em: https://sbdp.org.br/wp/wp-
content/uploads/2022/05/Anna-Carolina-Migueis-Concursos-publicos-customizar-para-
aperfeicoar.pdf  

 
Leitura complementar: 

 COELHO, F. de S.; MENON, I. de O. A quantas anda a gestão de recursos humanos no setor público 
brasileiro? Um ensaio a partir das (dis)funções do processo de recrutamento e seleção – os 
concursos públicos. Revista do Serviço Público, [S. l.], v. 69, p. 151 - 180, 2018. DOI: 
10.21874/rsp.v69i0.3497. Disponível em: 
 https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/3497. 

 
Leitura de formação: 

 SUNDFELD, Carlos Ari; TRISTÃO, Conrado (Orgs.). Vínculos públicos e formas de seleção: Diagnósticos 
jurídicos para a modernização do RH do Estado. Núcleo de Inovação da Função Pública - sbdp, 2021. 
Disponível em: https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/06/Carlos-Ari-Sundfeld-e-Conrado-
Tristao-Org..-Vinculos-publicos-e-formas-de-selecao.-sbdp-2021.-1.pdf. 

Conversa com atores: concessão de serviços municipais – o caso dos cemitérios 

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; 

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. 

 

https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Anna-Carolina-Migueis-Concursos-publicos-customizar-para-aperfeicoar.pdf
https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Anna-Carolina-Migueis-Concursos-publicos-customizar-para-aperfeicoar.pdf
https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2022/05/Anna-Carolina-Migueis-Concursos-publicos-customizar-para-aperfeicoar.pdf
https://revista.enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/3497
https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/06/Carlos-Ari-Sundfeld-e-Conrado-Tristao-Org..-Vinculos-publicos-e-formas-de-selecao.-sbdp-2021.-1.pdf
https://sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/06/Carlos-Ari-Sundfeld-e-Conrado-Tristao-Org..-Vinculos-publicos-e-formas-de-selecao.-sbdp-2021.-1.pdf

