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ÁREAS oo DIREITO: Administrativo; Processual
RESUMO: O presente texto tem como escopo a
análise da discricionariedade no procedimento
de decisão administrativa pautada sob o princípio da imparcialidade administrativa, e pretende
delinear a forma como esse opera para a realização correta, no Direito, da função do agente
competente, e, por implicação, como se opera
o controle de tal exercício pelo Poder Judiciário
quanto aos limites do poder de invalidar o resultado da atividade decisória sem invadir campo
alheio aos seus limites de atuação. Em tal empreitada, classifica e desenvolve reflexões a respeito dos vícios de ponderação, tanto quanto à
aquisição de material para ponderar, bem como
à seleção de interesses relevantes e irrelevantes
no procedimento ponderativo, sendo aqueles a
ausência de ponderação e o défict do material
de ponderação, enquanto sendo esses o desvio

ABsTRAcr: This paper has as its scope the analysis
of discretion in the procedure of administrative
decision based on the principie of administrative
impartiality, intending to outline how it operates for the correct performance, in Law, of the
function of the competent agent, and, by implication, in how the control of such exercise is
operated by the Judiciary Power regarding the
limits of the power to invalidate the result of the
decision-making activity without invading a field
outside its limits of action. ln such an undertaking, it classifies and develops regarding weighting
defects, as well as the acquisition of materia l to
consider, as well as the selection of relevant and
irrelevant interests in the weighting procedure,
those being the absence of weighting and the
deficit of weighting material, while these being
the negative deviation and the positive deviation
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negativo e o desvio positivo de ponderação. Ao
fina 1, busca definir premissas de apoio do que é
um fato ou interesse relevante na atividade decisória, de modo a observar o respeito ao princípio
da impa rcialidade. Assim, desenvolve as técnicas
de verificação de capacidade de influência de um
interesse no resultado da ponderação, assim como o faz com relação à prognose sobre a ação
ideal.

of weight. ln the end, it seeks to define supporting premises of what is a relevant fact or interest in the decision-making activity, in order to
observe respect for the principie of impartiality.
Thus, it develops the techniques for verifying the
ability of an interest to influence the result of the
weighting, justas it does with regard to prognosis about the ideal action.

PALAVRAS-CHAVE: Imparcialidade - Ponderação Decisão administrativa - Controle jurisdicional Discricionariedade administrativa.

KEYwoRos: lmpartiality - Weighting - Administrative decision - Jurisdictional contrai - Administrative discretion.
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1. Ü

CONTROLO DA IMPARCIALIDADE DA DECISÃO 1- 2

1. 1. Imparcialidade e controlo da discricionariedade

Ao contrário das perspectivas que antagonizam a discricionariedade, que,
em apelo a valorações de aportação garantística, a têm perspectivado como o
último reduto ainda não conquistado pelo Estado de direito, parece hoje cada vez mais incontornável o facto de a discricionariedade consubstanciar uma
zona de acção administrativa susceptível de gerar decisões qualitativamente

1. Como citar esse artigo!How to cite this article: DUARTE, David. Imparcialidade Administrativa e Controlo jurisdicional da Decisão. Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura- RDA!, São Paulo, v. 6, n. 20, p. 00-00, jan./mar.2022. DOI: [doi.org/10.48143/
rdai.20.d.duarte] .
2. O artigo que agora se publica corresponde a um capítulo de um livro publicado em
1996. Aqui se deixa um reconhecido agradecimento ao Ricardo Marcondes Martins
pelo convite para esta (re)publicação. Tendo em conta que o eventual interesse que
este artigo possa ter estará mais ligado às considerações teóricas efectuadas do que à
sua actualidade legislativa, optou-se por deixar inalteradas as referências ao direito
vigente, incluindo o já revogado Código do Procedimento Administrativo português
de 1991. Fizeram-se, no entanto, algumas alterações no estilo de escrita.
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melhores, no contexto do espaço e do tempo em que se projectam. Ao lado da
impossibilidade lógica e física da normocracia, a discricionariedade aparece
fundamentada acrescidamente com a assumpção de, ao ser estabelecida uma
relação directa entre decisor e as circunstãncias, ser maior, dentro da legalidade substancial e da heteronomia dos limites internos da discricionariedade, a
possibilidade de se atingir uma solução material mais adequada às exigências
do caso concreto 3 •
O reforço pré-compreensivo sobre as vantagens correlativas à existência de
margens de livre decisão, na composição do quadro a partir do qual o decisor
vai adaptar uma solução material, não significa, todavia, uma orientação dirigida no sentido da desconsideração da importância garantística das normas de
direito administrativo, nomeadamente das normas de regulação procedimental,
bem como daquelas que direccionam o exercício da discricionarieade. O que há,
no entanto, é uma revisão do modo como essas normas podem servir os fins de
protecção jurídica daqueles que entram em contacto com a actividade administrativa. Mais do que cercear a liberdade da Administração, a defesa do particular estará, ao lado dos instrumentos nucleares procedimentais e processuais de
garantia, na criação de condições para que sejam tomadas decisões globalmente
legítimas4 •
A discricionariedade passa deste modo pelo interior da revisão dos quadros
pré-compreensivos da função relacional das normas de direito administrativo . A partir dessa perspectiva, não interessará tanto controlar normativa e jurisdicionalmente a discricionariedade de forma exaustiva, mas controlá-la no
ponto de equilíbrio entre a necessidade de fazer uma avaliação da legalidade

3. Relativamente à importância da discricionariedade e à sua revalorização como um espaço
de acção administrativa indispensável para a realização de decisões qualitativamente
melhores, Martin Bullinger (1986:149) . Este aspecto da revalorização das margens de
livre decisão não deixa de estar intimamente ligado, por outro lado, à «privatização »
da acção administrativa (Schmitt Glaeser [1984:62]) e ao reposicionamento social da
Administração numa lógica de market think, com concertação e com soluções negociadas
(Raphael Drai [1988:226]).
4. Não deixam de ser aqui totalmente pertinentes, na medida em que expressam a mesma
ideia de indispensabilidade da discricionariedade e de recondução do seu controlo para
a medida adequada, as considerações de Rogério Soares (1980:69), quando refere que
«são estas considerações [autonomia e eficiência da actuação da Administração ao
lado da destruição do mito da sua irresponsabilização política] que levam agora uma
parte da doutrina a exigir contenção nos entusiasmos do controlo jurisdicional, precisamente para se salvar, não um arbítrio da Administração, mas apenas a oportunidade
de realização de uma tarefa do Estado que só ela pode representam .
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esteja muito longe desta realidade, o que explica a maior facilidade de apreensão dos interesses relevantes em normas de discricionariedade reduzida 61 , avariação da amplitude das margens de livre decisão salienta o facto de a própria
razão de ser da discricionariedade ser a incerteza sobre quais os interesses que
podem estar envolvidos e sobre os factos que devem preencher a previsão normativa. Assim, é a própria configuração da discricionariedade que impede, pela
sua adaptabilidade natural ao devir, a certeza sobre a relevãncia dos factos e dos
interesses. Exigir ao princípio da imparcialidade um critério definido seria não
ter em conta que é a norma habilitante que o poderia conferir e que é a abertura
desta que torna maior ou menor a indefinição sobre o que é relevante.
A aproximação à relevância dos interesses para a avaliação da sua necessidade de consideração ponderatória não pode deixar de ser efectuada, assim, a partir da norma que habilita à decisão, não podendo deixar de haver, também, uma
remissão tópica para uma avaliação feita a partir do caso concreto. Todavia, se as
afirmações anteriores parecem irrefragáveis, elas não precludem a possibilidade
de elaboração de premissas de apoio, cuja função é a de fornecer critérios de aproximação à avaliação tópica da relevância dos interesses, estabelecendo medidas
genéricas de avaliação que, mesmo fora dos grupos de casos, sejam extensíveis a
qualquer decisão administrativa. Estas «premissas intermédias», por outro lado,
têm, mais do que contribuir para essa definição, a função de restringir o espaço
de incerteza sobre a relevância dos interesses.
Ora, a partir da norma habilitante e dentro do contexto sistemático do ordenamento jurídico, é possível ver que, desde logo, existe para a generalidade das
decisões da Administração uma margem de certeza positiva e uma margem de
certeza negativa quanto à relevância dos interesses. E, dentro dessas margens de
certeza, os interesses que lhes digam respeito são objectivamente qualificáveis
como relevantes (margem de certeza positiva) e irrelevantes (margem de certeza negativa). Relativamente a uns e outros, não assistem dúvidas para o decisor, como para o juiz, acerca da pertinência ou impertinência ponderatória de
um interesse, sendo que, dentro dessas zonas de qualificação, nomeadamente
na perspectiva particularmente dilemática do controlo jurisdicional, não haverá justificação para não ser efectuada uma aferição completa e não criticável do
cumprimento do princípio da imparcialidade em ambas as vertentes.
A margem de certeza negativa, que é a que diz respeito à indubitabilidade
da natureza não relevante do facto ou do interesse em causa e, portanto, a que
61. Nestes casos em que a definição dos interesses em conflito é exequível com maior facilidade, são os factos de sustentação do interesse e aqueles que os rodeiam que se colocam
no quadro do problema da relevãncia, transportando a questão desse plano para este.
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reúne o corpo dos interesses que não devem ser ponderados, compreende genericamente os diversos tipos de interesses que não devem, para qualquer decisão,
ser integrados na ponderação. Estão nesta situação de certeza negativa os interesses não reconhecidos pelo ordenamento ou que, sendo, são manifestamente
insignificantes no contexto decisório, como um interesse de facto ou um interesse particular directo de um interessado relativamente a outro interessado procedimental, os interesses e factos que não têm relação com o objecto da norma
em causa, como perante uma decisão de licenciamento de um empreendimento turístico o interesse do particular requerente em ver satisfeito um crédito que
detém sobre a autarquia municipal, os interesses ilícitos, como interesses contrários ao ordenamento, e os interesses pessoais do decisor ou de terceiros incorporados por aquele. Em qualquer decisão, interesses deste tipo são sempre
interesses qualificáveis como irrelevantes.
Ao contrário, existe um núcleo de interesses que agrupa todos aqueles em que
não se verificam dúvidas quanto à sua relevância ponderatória e que, por isso, fazem parte do conjunto de elementos que devem, no contexto problemático, ser
considerados. Fazem parte da margem de certeza quanto à indubitabilidade da
natureza ponderatória os interesses que a norma de suporte da decisão enuncia,
de forma implícita ou expressa. E assim, em primeiro lugar, desde logo, o interesse público secundário ou núcleo de interesses públicos que a norma co-envolve,
quer na especificação de um interesse público de carácter mais vago e abrangente, quer através da intervenção procedimental de outras pessoas colectivas que
vêm ao procedimento tutelar interesses públicos que a norma de regulação procedimental considera pertinentes. Também fazem parte da margem de certeza
positiva quanto à relevância ponderatória os interesses que a norma apresenta
como opostos ou que, mesmo sendo convergentes, ressaltam da habilitação decisória como imediatamente conexos com o interesse público em causa e que ocupem esse lugar no contexto do objecto da decisão em causa 62 •
Assim, os interesses nucleares dos interessados no procedimento administrativo, como sejam os interesses que titulam a sua intervenção procedimental,
também aparecem como interesses que não podem deixar de ser considerados na
ponderação, embora já não estejam na margem de certeza positiva os restantes
interesses que esses intervenientes procedimentais podem introduzir no procedimento. O mesmo se diga relativamente aos factos que suportam ou definem o
peso de um interesse, cuja relevância como material de ponderação apenas parece indubitável quando se trate de elementos que fazem parte da materialização
62. Sem prejuízo de essa determinabilidade dos interesses deixar em aberto o problema da
determinação da relevância dos factos que lhes estão associados.
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dos pressupostos hipotéticos já fixados na norma. Estes interesses, em qualquer
tipo de decisão, devem ser considerados como interesses relevantes 63 .
A orla de incerteza quanto à relevância ponderatória dos interesses é a margem de indefinição quanto à natureza relevante dos elementos para efeitos da sua
consideração na ponderação. Esta zona, para os factos e interesses que nela se
integram, não representa, contudo, uma reserva de defensabilidade do decisor,
situação na qual os tribunais não poderiam em nenhuma circunstância opor-se
à avaliação da pertinência ponderatória de interesses que não possam ser qualificáveis como interesses de margem de certeza positiva ou de margem de certeza negativa. Ao contrário, é neste espaço que, com a variabilidade que decorre
da amplitude da abertura norma e a complexidade do procedimento, se verifica
uma remissão aprecia tiva para o caso concreto, na qual compete ao juiz, através
de padrões de normalidade exterior, efectuar uma avaliação, dentro do self restraint jurisdicional, da relevância dos factos e interesses à luz do interesse público secundário.
Ora, é também na zona de incerteza quanto à indubitabilidade ponderatória
dos interesses que se apresentam como potencialmente operativas as «premissas intermédias», que funcionam para estreitar, no caso concreto, a amplitude da
margem de incerteza, permitindo a qualificação de certos interesses como relevantes ou irrelevantes. E aqui, essas «premissas intermédias», como premissas
de apoio no controlo problemático da legitimidade da decisão à luz do princípio
da imparcialidade, cumprem a função de servirem como tópicos de avaliação,
cuja incidência é particularmente significativa nos factos e interesses sobre os
quais não haja uma definição sobre a sua relevância. Assim, a operatividade das
premissas de apoio no controlo da relevância ponderatória dos interesses permite constatar que os interesses integráveis da margem de incerteza ponderatória
não são incontroláveis, mas que, antes, estão dependentes da susceptibilidade de
controlo concreto.
2.2.1 . Influência no conteúdo

Um tópico de aferição problemática da relevância dos interesses no contexto decisório, em junção a todos os outros possíveis, é a capacidade de influência
no conteúdo da decisão de um determinado interesse. Fora do espaço em que
existe uma certeza positiva quanto à relevância de um facto ou interesse para
63. Mesmo assim, é à luz do fim ou fins da decisão que, como critério de pertinência e
adequação, deve ser estabelecida a relação de pertinência dos factos e dos interesses
presentes nesta zona de margem de certeza positiva.
DuARTE,
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a ponderação, é um critério de aferição susceptível de demonstrar a relevância
ponderatória a capacidade que um elemento da realidade tenha em evidenciar
que, caso tivesse sido considerado, o resultado da ponderação não seria o mesmo. Assim, excluídos aqueles interesses e factos que não cabem na ponderação,
dentro de todos os outros que se manifestaram ou podiam ter manifestado, são
também interesses relevantes todos os que, a terem sido considerados, implicariam a alteração do conteúdo da ponderação e, portanto, o resultado e o sentido
da decisão.
A capacidade de influência no conteúdo da decisão de um interesse que não
se integra na margem de certeza negativa é susceptível de ser aferida por um critério de elevada probabilidade ou de probabilidade manifesta, pois não é logicamente possível afirmar que um interesse teria alterado a ponderação, dado que o
sentido da ponderação é exactamente a liberdade, limitada pelos princípios jurídicos, de acção ponderatória. Esta avaliação da probabilidade de influência de
um elemento da realidade no resultado da ponderação induz a natureza relevante
do interesse ou facto aferido, na medida em que, não se tratando de um interesse da margem de certeza negativa, não pode deixar de ser um interesse relevante.
Estando em condições de ser preponderante na ponderação em sentido estrito,
então é praticamente irrefragável a sua relevância ponderatória.
Esta premissa de apoio à aferição da relevância ponderatória dos interesses
que não cabem em nenhuma unidade de certeza tem uma projecção circunscrita
à avaliação do desvio negativo da ponderação. Assim, na medida em que a premissa intermédia apenas evidencia o núcleo de interesses que poderiam positivamente suportar um resultado diferenciado e que, por isso, deveriam ter estado
na ponderação, o seu resultado prático, na aferição do cumprimento do princípio
da imparcialidade, esgota-se na vertente em que o princípio exige que sejam ponderados todos os interesses que sejam relevantes no contexto decisório. Acrescidamente, é também constatável que a capacidade de influência no conteúdo é
apenas um meio de avaliação auxiliar, insusceptível de, como qualquer premissa
de apoio, responder a todas as questões que se colocam neste contexto.
A utilização desta «premissa intermédia» pelo juiz, no sentido da averiguação da relevância de um interesse que não foi ponderado, pressupõe que a ponderação seja reequacionada à luz do interesse em foco. O juiz deve realizar uma
ponderação póstuma, que é estruturalmente diferenciada da ponderação realizada pelo decisor, pois incorpora um interesse que não esteve presente na decisão
da Administração. A probabilidade elevada ou manifesta de alteração do sentido decisório deve ser aferida por padrões de razoabilidade exteriores à avaliação
subjectiva do juiz, requerendo que essa ponderação póstuma que o juiz efectua
seja colocada sob a óptica de um auditório hipotético de pessoas prudentes, cuja
DUARTE, David. Imparcialidade Administrativa e Controlo Jurisdicional da Decisão.
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característica peculiar que recolhe para esta ponderação é a dessubjectivização
da avaliação da probabilidade de influência do interesse no conteúdo da decisão.
A premissa de apoio que o critério da capacidade de influência no conteúdo consubstancia não é, evidentemente, um critério absoluto, nem um meio de
definição do que são nem de quais são os interesses relevantes. A partir da sua
utilização no caso concreto, é possível retirar que um determinado interesse é relevante, sem que com isso esteja esgotada a susceptibilidade de idêntica qualificação de outros interesses. Daí não se diz quais são os interesses relevantes, mas
permite-se que, no caso concreto, o órgão de controlo consiga estreitar a margem
de incerteza quanto à qualificação dos factos e interesses presentes, podendo
chegar à qualificação de um interesse como relevante.

2.2.2. A acção ideal
Uma outra premissa de utilização concreta para a aferição do que são factos e
interesses relevantes é a que parte da abstracção da acção ideal. Como acontece
com qualquer premissa de apoio, este tópico de aferição da relevância não serve para a totalidade do problema, mas apenas para diminuir a zona de incerteza
quando com ele são confrontados num caso concreto os elementos da realidade.
A particularidade desta premissa de apoio reside no facto de pressupor a abstracção do que seria a acção ideal, ou seja, a alternativa óptima para a solução do caso
à luz do fim público a prosseguir 64 • A acção ideal consubstancia; por isso, a medida de efeitos jurídicos a realizar que permitiriam a plena realização dos objectivos que a norma impõe ao decisor.
A abstracção da acção ideal funciona como premissa de apoio à avaliação da
relevância dos factos e interesses porque, com a criação dessa alternativa óptima,
o decisor está a elaborar e a reunir um conjunto abstracto de factos e interesses
que lhe estão associados e que pela sua própria relação com a norma, não podem
deixar de ser relevantes. E assim porque a avaliação e a realização da prognose sobre o que seria a alternativa óptima não pode deixar de passar pela reunião de um
conjunto de factores que estão associados, dado que se apresentam como condicionantes dessa solução, corporizando um elenco de interesses que são tocados
pela decisão. Através da realização de uma prognose conducente à acção ideal,
quando a norma praticamente não forneça quaisquer critérios, a densificação do
fim apresenta os interesses dos quais a decisão depende.

64. Pelo que é particularmente relevante e operativa nos programas decisórios finais, pois
aí a norma é insuficiente de pressupostos e o fim tem de ser concretizado pelo decisor,
sendo que o auxílio corrente que a norma fornece é praticamente inexistente.
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O confronto entre o conjunto formado pelas categorias de interesses elencados na acção ideal e os interesses que existem na realidade na qual o decisor vai
ter de optar por (criar) uma alternativa permite avaliar que, dentro do campo
dos interesses reais, os interesses equivalentes ou correspondentes aos tipos de
interesses abstractamente enunciados não podem deixar de ser relevantes. Esta
afirmação justifica-se porque a abstracção da acção ideal conduz à enumeração
daqueles interesses que são verdadeiramente condicionantes ao fim que habilita à decisão, pois, caso não fossem, não seriam pertinentes na hipotização da
alternativa óptima. Embora no enunciado dos interesses que estão co-envolvidos na acção ideal apenas possa estar uma pequena parcela do que podem ser
os interesses verificáveis na realidade (e os relevantes), isso não preclude que
não seja consistente afirmar que aqueles que têm essa correspondência são,
por isso, relevantes.
A averiguação a efectuar pelo juiz através deste tópico de avaliação implicaria a realização de uma prognose póstuma para determinar a acção ideal, fora do
contexto real em que a situação aparece controvertida, determinação essa que
consubstancia um pressuposto da avaliação posterior. Com o enunciado dos interesses condicionantes da alternativa óptima, o juiz pode rever a selecção de interesses efectuada, aferindo se um interesse presente no contexto decisório tem
ou não uma equivalência no quadro de interesses determinados a priori e se, por
conseguinte, ficaram por ponderar interesses relevantes 65 . A partir da perspectiva dos interesses concretos, a avaliação de um interesse não ponderado pelo
decisor, mas que se encontra no núcleo definido na acção ideal, conduzirá ao reconhecimento de um desvio negativo da ponderação e, portanto, à violação da
imparcialidade.

3.
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LINHA EDITORIAL

EDITORIAL UNE

A Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura - RDAI - tem por objetivo
o aprofundamento do Direito Administrativo, com ênfase no tema da Infraestrutura. Assume uma perspectiva norma tivista do fenômeno jurídico: considera ser
o direito um conjunto de normas vigentes em determinado território. O objeto
central da Revista são as normas vigentes no território brasileiro, ou seja, o Direito brasileiro. Adota, ademais, como premissa teórica fundamental que o referido
conjunto de normas compõe um sistema, dotado de unidade, completude e coerência, com estrutura hierárquica, tendo no ápice as normas constitucionais, de
modo que a incompatibilidade de uma norma inferior com a superior leva à invalidade da primeira. Considera, assim, possível um estudo científico desse conjunto normativo, com o intuito de apurar: a) quais normas compõem o sistema
normativo; b) qual o sentido e o alcance dessas normas; c) quais delas são inválidas por incompatibilidade com as normas superiores.
A RDAI assume uma perspectiva neoconstitucíonal, acreditando que o sistema normativo consagra uma ordem objetiva de valores, vinculante para todos os
operadores do Direito; e uma premissa concretista, no sentido de que toda interpretação normativa é condicionada pela realidade perante a qual a norma será
aplicada. A partir dessas premissas, tendo por norte, em especial, a possibilidade
de uma análise científica do Direito-cuja missão principal, insiste-se, é apurar as
normas existentes, fixar seu conteúdo e alcance e identificar quais são válidas-,
a RDAI assume a missão de contribuir para o progresso da Ciência do Direito Administrativo brasileiro. Como desdobramento necessário de sua missão primacial, preordena-se a contribuir para a difusão da compreensão correta das normas
de Direito Administrativo e, com isso, para o aprimoramento das relações entre
a Administração e o administrado.
Parte também a RDAI de uma perspectiva ético-construtivista, no sentido de
que a interpretação correta, a ser revelada pela Ciência do Direito, dá-se a partir
da contraposição de ideias, em um incessante debate entre os estudiosos do tema. Tendo em vista isso, adota uma postura radicalmente pluralista e democrática. Não se filia a uma prévia ideologia ou a uma específica corrente doutrinária.
Pelo contrário: assume como pressuposto para o desenvolvimento científico a
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necessária compreensão das diversas correntes de pensamento. A atividade científica exige a análise crítica séria e esta pressupõe o conhecimento das posições
divergentes. Essa perspectiva é aqui enfatizada: por pressuposição teórica fundamental, a RDAI fomenta a publicação de posições teóricas diversas, alicerçadas em premissas conceituais diferentes. A interpretação correta será descoberta,
acredita-se, não pela revelação de um doutrinador, a partir de uma inspiração individual, mas pelo debate entre os estudiosos do tema , o enfrentamento respeitoso dos argumentos e contra-argumentos.
Reconhece, outrossim, como premissa a importância do Direito comparado
para a correta compreensão das normas brasileiras. Sem desconsiderar a aludida
perspectiva concretista, e o condicionamento da realidade do local a ela inerente,
muitos dos institutos incorporados na legislação brasileira foram e são debatidos
no direito alienígena. Ademais, muitos dos problemas enfrentados pela Administração e pelos administrados brasileiros são similares aos enfrentados em outros Estados. As reflexões referentes ao direito estrangeiro são, pois, assumidas
como fundamentais para o desenvolvimento científico nacional. A RDAI possui,
consequentemente, o intuito de difundir estudos científicos estrangeiros referentes à temática da revista.
A RDAI enfatiza o tema da infraestrutura, considerada elemento estrutural
necessário ao desenvolvimento da sociedade contemporânea, por exemplo, o
sistema de transportes - rodovias, transporte coletivo, ferrovias, portos, aeroportos-, saneamento básico - esgotamento sanitário, rede de distribuição de
água, coleta e tratamento de lixo, drenagem-, iluminação pública, comunicação - correios e telegráficos, telecomunicações, radiodifusão de sons e de sons
e imagens-, produção e distribuição de energia - petróleo, gás natural, pré-sal,
hidrelétricas. A partir dessa exemplificação, evidencia-se a vastidão da temática
da infraestrutura. O aprofundamento teórico de seu regime jurídico é vital para o
aumento da segurança jurídica e, por conseguinte, para o maior desenvolvimento econômico do País.
A infraestrutura impacta, diariamente, a vida das pessoas. Aliar o desenvolvimento econômico com a melhoria de qualidade de vida é o maior desafio imposto àqueles que têm o dever de aperfeiçoar a infraestrutura nacional. O estudo
comparado, nesse aspecto , revela os acertos e os desacertos de grandes projetos
de infraestrutura realizados ao redor do mundo, viabilizando, com as devidas
adaptações, sua adequada implantação em nosso país. Desenvolver projetos de
infraestrutura que atendam às expectativas da sociedade e propiciem resultados
concretos satisfatórios, alterando beneficamente a vida do cidadão e permitindo que o País seja competitivo no mercado internacional, é o objetivo principal a
ser alcançado pelo aprofundamento científico das respectivas normas setoriais.

LINHA EDITORIAL

Apesar da ênfase temática, a RDAI é primeiro uma Revista de Direito Administrativo e, só em segundo lugar, de Infraestrutura. A ordem aí tem sua razão de ser:
destina-se ao aprofundamento teórico de todos os temas relacionados ao Direito
Administrativo e não apenas da temática diretamente associada à infraestrutura.
Isso porque todos eles, de forma mais ou menos direta, interferem nela. Deveras,
é intuitivo que cada um dos campos setoriais da infraestrutura está intimamente associado a toda temática do direito administrativo. A título de exemplo, todo
setor de infraestrutura está vinculado aos temas dos serviços públicos, bens públicos, agentes públicos, organização administrativa etc.
O estudo da Ciência do Direito Administrativo, com ênfase na temática da
infraestrutura, exige o aprofundamento da teoria do direito. Esse aspecto é, comumente, desconsiderado nas publicações especializadas da área, mas é a tõnica
da linha editorial da RDAI. Sua vocação científica valoriza a análise conceitua! e,
pois, o aprofundamento dos institutos à luz da teoria do direito. Justamente por
isso, a Revista abre-se para publicação de estudos de teoria do direito considerados importantes para o progresso científico do Direito Administrativo.
Acredita-se que os objetivos da Revista não serão atingidos apenas com a publicação de artigos científicos. Outras abordagens mostram-se bastante eficazes
para o aprofundamento do debate científico. A RDAI pretende, por isso, publicar: a) pareceres; b) comentários jurisprudenciais; c) resenhas bibliográficas;
d) breves comentários de doutrina; e) entrevistas com grandes nomes do Direito
Administrativo brasileiro e da Infraestrutura; Drecentes diplomas normativos;
g) comentários a textos normativos.
O Direito Administrativo e o Direito da Infraestrutura constroem-se não apenas na Academia, mas na aplicação prática, no quotidiano forense e administrativo. Pareceres elaborados por juristas de escol sobre a exegese das normas
administrativas possuem indiscutível valor científico. Ademais, o conhecimento
e o exame de decisões judiciais e administrativas relevantes, a resenha de obras
de dou trina editadas recentemente, a apresentação e os comentários de diplomas
normativos recém-publicados são de extraordinária pertinência para o aprimoramento do debate. É fundamental para o cientista do direito saber quais são os
novos textos normativos, como eles vêm sendo aplicados, quais as novas obras
sobre o assunto . A RDAI, apesar de ser primordialmente uma revista científica e,
por consequência, destinar-se, precipuamente, à publicação de estudos acadêmicos, abre-se, enfim, para a publicação de outras produções jurídicas consideradas úteis para o debate científico.
A Ciência é fruto de um longo processo de reflexão; não se faz Ciência com o
desprezo pelos avanços até então obtidos. ARDAI, sensível a isso, pretende resgatar os estudos que marcaram o Direito Administrativo brasileiro. A republicação

9

1O

REVI STA DE DIREITO AD MINISTRATIVO, INFRAESTRUTU RA, REGULAÇÃO E CoMPUANCE

2022 • RDA/ 20

desses estudos - verdadeiros "divisores de água" nos respectivos temas - é de
grande utilidade para os cientistas. Só com a atenção devida ao que já se produziu
pode-se ir adiante. Não se trata apenas de uma homenagem àqueles que fizeram
a Ciência avançar, e sim de um relevante serviço aos pesquisadores e operadores do Direito. Por evidente, a revisitação desses magníficos trabalhos facilita seu
acesso à juventude acadêmica, o que pode ser de inestimável préstimo ao progresso científico.
Com essa linha editorial, os Coordenadores têm absoluta convicção de que
a RDAI cumprirá sua missão. Sem embargo, este veículo só cumprirá seu papel
se contribuir de alguma forma para que o Estado brasileiro atinja seus objetivos
constitucionais, discriminados no art. 3º da CF/1988. Em última análise, a Revista de Direito Administrativo e Irifraestrutura invoca para si os mesmos objetivos
impostos ao Estado brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e solidária,
garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e
reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sempreconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pelas premissas aqui fixadas, o trabalho não se realizará individualmente.
Todos, sem exceção, cientistas e operadores do Direito, independente do partido, da ideologia ou da linha de pensamento, estão convidados a embarcar nessa grande viagem rumo ao aprofundamento científico desse ramo fundamental
das ciências jurídicas.

AuGusrn N EVES DAL Pozzo
RICARDO MARCONDES MARTINS

Coordenadores

APRESENTAÇÃO

/ NTRODUCTION
É com grande felicidade que apresentamos o número 20 da Revista de Direito
Administrativo, Infraestrutura, Regulação e Compliance- RDAI, dividido em seis
seções.
A primeira seção, destinada ao Direito Administrativo, é subdividida em quatro subseções. A primeira subseção tem por objeto as licitações e os contratos
administrativos e traz três trabalhos. O primeiro, intitulado "Sistema de Registro de Preços na Lei 14.133/2021: deveres e obrigações da Administração Pública para com o fornecedor", de autoria da Mestra Gabriela Pércio, Professora do
Centro Universitário Curitiba (Paraná), apresenta relevante contribuição científica sobre o sistema de registro de preços. O segundo, intitulado "Contracting
out is in - a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos e o aperfeiçoamento do ambiente institucional para a ampliação do uso da contratação pública
como meio de implementação de políticas públicas", de autoria do Doutor Thiago Lima Breus, Professor da Universidade Federal do Paraná- UFPR, examina a
implementação de políticas públicas à luz da nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. O terceiro, intitulado "Tecnologia e inovação na gestão pública:
enfrentamento de crises com transparência e participação popular no âmbito da
Lei 13.979/2020", de autoria do Doutor josé Osório do Nascimento Neto, Professor do Programa Pesquisa Produtividade da Faculdade Estácio Curitiba (Paraná) , e do Especialista joão Paulo Machado Piratelli, examina as contratações
públicas e a Lei da Covid.
A segunda subseção tem por objeto o Direito Administrativo Sancionador e
traz o trabalho denominado "Sistema de responsabilização pela prática de atos de
improbidade administrativa: críticas à Lei 14.230/2021 ",de autoria dos Professores Doutores josé Roberto Pimenta Oliveira e Dinorá Adelaide Musetti Grotti,
ambos da PUC-SP, no qual examinam a responsabilização por improbidade administrativa à luz das alterações realizadas pela Lei 14.230/2021.
A terceira subseção tem por objeto a intervenção do Estado no domínio econômico e social e traz o trabalho intitulado "Crise do serviço público de educação no contexto da pandemia: implementação de infraestrutura para a melhoria
do ensino mediante logística digital em prol da inclusão universalizada e da
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igualdade material", de autoria do Doutor Luiz Alberto Blanchet, Professor da
PU CPR (Paraná), e da Especialista Melissa Trento, no qual examinam o relevante
e atual tema da implementação da educação pública digital.
A quarta subseção tem por objeto o controle e traz o trabalho intitulado "Revisitando nosso sistema de freios e contrapesos: conflito de atribuição, Poderes
do Estado e jurisdição constitucional" , de autoria do Doutor Daniel Guimarães
Zveibil, no qual examina com proficiência o conflito entre os Poderes Públicos,
em especial tendo em vista a pandemia da Covid-19, teoriza o que chama de
"conflito de atribuição", e propõe a releitura da Constituição. O trabalho, especialmente escrito para a RDAI, retoma a magistral tese de doutoramento do autor, recentemente publicada pela Editora Dialética - Conflito de atribuição entre
poderes do Estado: a tutela judicial do sistema de freios e contrapesos como questão
principal.
A segunda seção, seguindo um padrão estabelecido desde o primeiro número
da RDAI, traz trabalhos da doutrina estrangeira. Neste número são publicados
quatro trabalhos. O primeiro, intitulado "Imparcialidade Administrativa e Controlo Jurisdicional da Decisão", de autoria do Doutor David Duarte, Professor
da Universidade de Lisboa (Portugal) , dá continuidade ao estudo publicado na
RDAI 19 sobre a "imparcialidade administrativa", e examina o controle da imparcialidade. Dentre as diversas questões relevantes, teoriza sobre os vícios da
imparcialidade, e o faz de modo profundo e inovador. Trata-se da republicação ,
agora no Brasil, do capítulo final do livro Procedi mentalização, participação efundamentação: para uma concretização do princípio da imparcialidade administrativa
como parâmetro decisório, publicado em Portugal, em 1996, e há muito esgotado. O segundo, intitulado "Le patriotisme économique", de autoria do Doutor
Jacques Chevallier, Professor da Université Panthéon-Assas (França) . A RDAI
republica no Brasil o trabalho originariamente publicado na La Semaine]uridique, no qual é examinado o patriotismo econômico, tema de suma relevância para o Direito Público brasileiro. O terceiro, intitulado "Del derecho de petición a
la transparencia digital en Colombia", de autoria do Doutor Augusto Hernández Becerra, Professor da Universidad Externado de Colombia, examina, com
profundidade, o direito à transparência no Direito Administrativo colombiano.
O quarto, intitulado "Evolución y régimen jurídico de la responsabilidad de los
contratistas", de autoria do Doutor Jaime Pintos Santiago, Professor da Universidad a Distancia de Madrid - UDIMA (Espanha), no qual efetua denso estudo
histórico da contratação pública no Direito espanhol.
A terceira seção tem por objeto a publicação de pareceres jurídicos de importância científica para o Direito Administrativo. Neste número , a RDAI publica o
parecer do Doutorando Weber Luiz de Oliveira, Procurador do Estado de Santa

APRESENTAÇÃO

Catarina, no qual examina a inaplicabilidade ao adicional de férias do limite com
gasto de pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.
A quarta seção, seguindo a proposta da linha editorial de apresentar comentários sobre as mais recentes decisões judiciais relacionadas à temática da revista, traz três comentários. O primeiro, de autoria do Doutor Guillermo Glassman,
examina a decisão do STF na ADI 5. 779 sobre a constitucionalidade da atuação
da ANVISA sobre a produção e comercialização de inibidores de apetite de eficácia e segurança controversas. O segundo, de autoria do Doutorando Antonio
Carlos Alves Pinto Serrano, examina a decisão do STF no RE 1.209.429, sobre
a responsabilidade objetiva do Estado pela atuação policial durante a cobertura
jornalística. O terceiro, de autoria do Mestrando Bruno Vieira da Rocha Barbirato, sobre a decisão do STF no MS 35.410/DF, em que se examina a possibilidade
de apreciação de inconstitucionalidade pelos Tribunais de Contas.
A quinta seção traz entrevista inédita, especialmente concedida à RDAI, com
o Doutor Fábio Ulhoa Coelho, Professor Titular de Direito Comercial da PU C-SP.
Nela examina boa parte de sua riquíssima produção bibliográfica, tratando, entre outros temas, da desconsideração da personalidade jurídica, do poder, da
aplicação do CDC à Administração Pública, do Direito Antitruste, do desafio
kelseniano, da lógica jurídica, das empresas estatais. Esse breve panorama evidencia a amplitude e a profundidade da entrevista. Não há palavras para registrar
o agradecimento da coordenação da RDAI ao Professor Fábio Ulhoa Coelho pela
generosidade em nos concedê-la. Dá-se, mais uma vez, continuidade ao que foi
iniciado no número O1 da RDAI: trazer ao público depoimentos de importância
histórica!
A sexta e última seção, denominada "Memória do Direito Administrativo ",
traz ao público estudos que se tornaram referência na doutrina brasileira. Neste número, republicam-se dois memoráveis trabalhos. O primeiro, denominado
"Intervenção em serviço público", de autoria do Doutor Fábio Ulhoa Coelho,
foi originariamente publicado em Estudos de Direito Público - EDP, Revista da
Associação dos Advogados da Prefeitura do Município de São Paulo, no primeiro semestre de 1985. Trata-se de parecer proferido pelo autor, quando exercia o
cargo de Procurador do Município de São Paulo, cujo tema é até hoje bastante
atual. Com a republicação do trabalho , a RDAI presta homenagem ao Professor
Fábio Ulhoa Coelho, por toda sua contribuição ao desenvolvimento científico
do direito brasileiro. Publica-se, também, o trabalho denominado "Apontamentos sobre os agentes públicos", de autoria do Doutor Celso Antônio Bandeira de
Mello, publicado originariamente no número 13 da Revista de Direito Público RDP, periódico publicado pela prestigiada Revista dos Tribunais, no terceiro trimestre de 1970.
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A RDAI, acreditam os coordenadores, continua cumprindo plenamente sua

linha editorial: contribuir para o aprimoramento científico do Direito Administrativo. Registra-se o agradecimento ao Doutor Alexandre Godoy Dotta pelo
trabalho empreendido em prol da publicação deste número, bem como à competente equipe da Editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais.
AUGUSTO NEVES DAL Pozzo
RICARDO MARCONDES M ARTINS

Coordenadores

REFERENCIAS
XCV.
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.

LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.

LX.

LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.

LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.
LXXIX.
LXXX.
LXXXI.
LXXXII.
LXXXIII.
LXXXIV.

LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.

LXXXVIII.
LXXXIX.
XC.

XCI.
XCII.

XCIII.
XCIV.

Alves; Odireitodedesistênciadecargopúblicocomofundamentoparaa reconduçãodosservidorespúblico,v.3,n.10,2019, Revista deDireitoAdministrativoeInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/10.aca
ANDRADE,G.D.R.; CASIMIRO,L.M.M.de.AJustiçaSocialdeAmartyaSenaplicadaàLiberdadedeescolhapara aEducaçãonoEstadoSocial:AmartyaSen’sSocial
Justice applied tothefreedomofchoiceofidealeducationinaSocialState.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.1,p.49-71,2020. DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.gfa.ISSN2675-8431 https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/3.
Aponte,WiliamIván Gallo.Crowdfundingcomo alternativafinanciera paracombatirelcambioclimáticoenlaeradelas nuevastecnologíasyeldesarrollosostenible:
Crowdfundingasafinancialalternative tocombatingclimatechangeintheage ofnewcommunications technologies andsustainable development.InternationalJournalof
DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.3, p.139-167,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/3gallo
BARROS, G.F.de M.Análise econômicadaadesão doBrasilà CISG:Economicanalysisof theBrazilian ratificationoftheCISG.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,
v.2,n.1,p.117-141,2021. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.2.barros.https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/24.
BéjarRivera; DerechoAdministrativoyDerechosHumanos,v.1,n.1,2017,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.ljbr
BERCOVICI, G.ASociedadedeEconomiaMistanoBrasilentreaAdministraçãoPúblicaeoMercado: TheMixedEconomySocietyinBrazilbetweenPublicAdministration
andtheMarket.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2, n.1, p.225-246,2021.DOI: http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.bercovici.ISSN2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/29.
Bitencourt,CarolineMullerandReck,JanriêRodrigues.OshorizontesturvosdoacessoàinformaçãonoEstadoDemocráticodedireito: umalegislaçãosimbólicaemuma
culturadesombreamento: Thedarkhorizonsof accesstoinformationintheDemocraticStateoflaw:asymboliclegislationin ashadowingculture..InternationalJournalofDigital
Law,BeloHorizonte,v.1,n.2,p.31-54,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/2muller
Blanchetet al.;ANECESSÁRIAATUALIZAÇÃODALEI6.538/1978, QUEDISPÕESOBRE OSSERVIÇOSPOSTAIS NOBRASIL,v.2,n.7,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.lab
BLANCHET, L.A.; GUARIDO,F.A.A.As OrganizaçõesdaSociedade CivilnoBrasil:possíveiscaminhosdesustentabilidadeeconômica:CivilSociety Organizationsin
Brazil:possiblepathsofeconomicsustainability. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.1,p.87-114, 2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.blanchet.ISSN 26758431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/23.
BLANCHET, L.A.;JACOMEL,R.L.Aimportânciadasituaçãoconcreta paraadevidaidentificaçãodadiscricionariedade: TheImportanceofthe ConcreteSituationforthe
ProperIdentification of Discretion. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.3,p.51-71,2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.blanchet.ISSN2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/16.
BLANCHET, L.;FAYAD,A.A NECESSÁRIAATUALIZAÇÃODALEI6.538/1978, QUEDISPÕESOBRE OSSERVIÇOSPOSTAISNOBRASIL.RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura,v.2, n.7, p.23-49,jul./set.2018. https://doi.org/10.48143/rdai/07.labMARTINS, R. Contratação deadvogadosporPessoasJurídicasde Direito
Público. RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura,v.1,n.1,p.113-130,abr./jun.2017.https://doi.org/10.48143/rdai/01.rmm
Bordalo;A TUTELADOSQUILOMBOLASEOSUPREMOTRIBUNALFEDERAL:JULGAMENTODAADI3.239,v.2,n.7, 2018,RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.rb
Bravo,ÁlvaroAvelinoSánchez.MarcoEuropeo paraunainteligenciaartificialbasada enlaspersonas:Europeanframeworkforpeople-based artificialintelligence.International
Journalof DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.1, p.65-77,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1bravo
Brayneretal.;Anaturezajurídica daparceria entre oEstadoeasociedadecivil:estudodecasoàluzdaLei13.019/2014,v.3, n.9, 2019, RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.avab
Cabralet al.; OTribunaldeContasda União(TCU)XXXe seupapelparaumaaccountabilityhorizontalefetiva,v.2,n.6,2018, Revista deDireitoAdministrativoeInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.fgc
Cabral;El LawfareenArgentina:luchasporlahegemonía del poderenelcampojurídico,v.3,n.9,2019,Revista deDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.poc
Cabral; Naturezajurídicadasmedidascautelaresadministrativaspatrimoniais,v.3,n.8,2019,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.fgc
Cademartorietal.; Constitucionalismoinstitucionalistacomoalternativanecessáriaaoconstitucionalismonormativistiva,v.1,n.2,2017, RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.lhuc
CALETTI,L.;STELZER,J. Ointeressepúblicoeoestadode necessidadeadministrativo:asnovasaproximaçõesdeumaimbricaçãonecessária:Publicinterest andthestate
ofadministrative need:thenewapproachesof anecessaryimbrication.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1, n.3, p.73-96,2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.caletti.ISSN 2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/18.
Cammarosano;Decaimentoeextinçãodosatos administrativos,v.1,n.3,2017, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.mc
Carvalho etal.;Aespecificidadedesoftware naadministraçãopúblicaeadispensabilidadedelicitaçãoparaaplicaçãodoprincípiodaeficiência,v.2,n.7,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.tjc
Carvalho;Descontoscomomeiode oservidorpúblico ressarciroEstado,v.2,n.5,2018,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/05.rmuc
CasarínLeón;ElSistemaNacionalAnticorrupciónalaluzdelparadigmadelEstadoconstitucionalydemocraticodederecho,v.2,n.4, 2018,Revistade DireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.mfcl
Casimiro,LígiaMariaSilvaMeloandCarvalho,Harley.Paracidadesjustas, em rede einteligentes:umaagendapúblicapelodireito àcidadesustentável.InternationalJournalof
DigitalLaw,BeloHorizonte,v.2, n.1, p.199-215,2021.https://doi.org/10.47975/IJDL/1casimiro
Cassagne;LAS MEDIDASCAUTELARESCONTRALAADMINISTRACIÓNPÚBLICAENLA REPUBLICAARGENTINA (SEGUNDAPARTE,v.2,n.7,2018,
RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.ec
Cassagne;Las medidascautelarescontrala administraciónpúblicaenla Republicaargentina–primeraparte,v.2,n.6,2018,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.ec
CASTRO,C.E. F. Os Crimes ContraoConsumidoremtempos deCOVID-19:CrimesAgainst theConsumerinCOVID-19Times.RevistaBrasileiradePesquisas
Jurídicas,v.2,n.2,p.165-180,2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.cef.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/34.
Chevallier; Lessoubassementsidéologiquesdelanotiond’ordrepublicéco-nomique,v.3, n.9, 2019,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.chavallier
Coêlho;Expurgosinflacionários:comentáriosàhomologaçãodeacordonoâmbitodaADPF165peloSupremoTribunal Federal,v.3,n.8,2019,Revista deDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/18.crjc
Coêlho;Foroporprerrogativa defunção:comentáriosàquestãodeordemnaAçãoPenal 937peloSupremo Tribunal Federal (AP 937QO/RJ,v.2,n.6,2018,Revistade
DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.crjc
Coêlho;Responsabilidadeobjetivadoestado pordanoscausadosa terceirosportabeliães eregistradores:comentáriosao RecursoExtraordinário 842.846,v.3,n.10,2019,
RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/10.crjc
COLANTUONO,p.G. CiudadaníayAdministracionesPúblicas:CidadaniaeAdministraçãoPública.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.1,p.07-24, 2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.colantuono.https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/22.
Comparato; Democratizaçãoesegurança,v.3,n.8,2019,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.fkc
Comparato;Emendae revisãonaConstituiçãode1988,v.3,n.8,2019, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/008.fkc
Corvalán,JuanGustavo.InteligenciaArtificial GPT-3,Pretoriay OráculosAlgorítmicosenel Derecho:GPT-3ArtificialIntelligence,Pretoria,andAlgorithmic OraclesinLaw.
InternationalJournalof DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.1, p.11-52,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1corvalan
COSTAJUNIOR,A.Adigitalizaçãodosetorelétricobrasileiro: Thedigitalizationof theBrazilianelectricsector.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.3,p.119-135,2021.
DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.cj.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/20.
Costa; Onovo regimejurídicodoscontratos das empresasestataisconcessionárias regidas pelaLeiFederal13.303/2016,v.1,n.3, 2017,RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.adgl
CRESTANI,M.;TRINDADE,J. F.Aerrôneatentativadeinovarporprincípio:umestudosobreascaracterísticasdainovaçãonoDireitoAdministrativo: Theerroneous attempt
toinnovatebyprinciple: astudyonthecharacteristicsofinnovationinAdministrativeLaw. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.3,p.97-117,2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.mc.ISSN2675-8431 https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/17.
Cruz; Ostermosderecebimentodeobra públicacomodireitoda empresaconstrutoranoscontratos administrativosbrasileiros,v.1, n.3,2017,RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.ttc
Cuétaraet al.;Comportamientoexigibleaunasociedad100% públicaenlagestióndesuscontratossometidosalderechoprivado,v.2,n.4,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.jmc
DiPietro; CONCURSOPÚBLICONAADMINISTRAÇÃOINDIRETA,v.2, n.7, 2018,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.mszp
DOTA,Alexandre Godoy; GABARDO,Emerson; Formaçãoprofissionaldo docentedoscursosdeDireitonoBrasil:distribuiçãodosprofessorestituladoseaofertade
programasdepós-graduaçãostrictosensuIn: DireitoeCiêncianaContemporaneidade.IXEVINCI2014.Coletânea deArtigos Científicos.Curitiba:InstitutoMemória,2014,
v.1,p.200-214.ISBN:9788566201635
DOTTA,ALEXANDREGODOY; TOMAZONI,L.R.Theimpactof theZIKAViruson thereproductivehealthofBrazilianwomen, environmental racismandtheactionfor
Direct ControlofUnconstitutionality (ADI)No.5581: OImpacto do ZIKAVírus nasaúde reprodutivadasmulheresbrasileiras, racismoambientaleaAçãoDiretade
Inconstitucionalidade(ADI)N°5581. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.2,p.109-132,2020. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.godoydotta.ISSN2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/12.
DOTTA,ALEXANDREGODOY;WASILEWSKI,D.J.DemocraciaejustiçadistributivanoBrasil:um resgateteórico deconceitosdiantedoretrocessoPós-Golpe
Parlamentarde2016:DemocracyanddistributivejusticeinBrazil:arescue theoreticaltwoconceitsduetothe reversal oftheParliamentaryCoupof2016. RevistaBrasileira de
PesquisasJurídicas,v.2,n.2,p.29-49,2021. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.wasilewski. ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/32.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume1,Número1,janeiro2020.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume2,Número1,maio 2020.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume3,Número1,agosto2020.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume2,Número1,janeiro2021.
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume1,Número1,janeiro 2020.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.1.jan./abr.2020
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume2,Número1,maio 2020.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.2.maio/ago.2020
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume3,Número1,agosto2020.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.3.set./dez.2020
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume2,Número1,janeiro 2021.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.2.n.1.jan./abr.2021
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,Avaré,v.2, n.2, maio/ago.2021.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.2.n.2.maio/ago.2021
DOTTA,AlexandreGodoy,AAvaliaçãodaEducaçãoJurídica noBrasil: QuestõesdeEficiênciaede QualidadeAplicadasaoProcessoPedagógicode Formaçãodo
BacharelemDireitoIn:EnsinoJurídiconoBrasil:190anosdehistóriaedesafios.PortoAlegre: OABRS,2017,v.1,p.37-63., ISBN:9788562896064,
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13099889.v3
DOTTA,AlexandreGodoy. (Org.).Direito,diversidadesexual erelaçõesdegênero.Curitiba:GRD, 2021.
DOTTA,AlexandreGodoy. (Org.).Direito,EducaçãoeDemocracia. Curitiba: GRD,2021. ISBN978-65-992732-8-5
DOTTA,AlexandreGodoy.AAvaliaçãodaEducaçãoJurídica noBrasil: QuestõesdeEficiênciaede QualidadeAplicadasaoProcessoPedagógicode Formaçãodo
BacharelemDireitoIn:EnsinoJurídiconoBrasil:190anosdehistóriaedesafios.PortoAlegre: OABRS,2017,v.1,p.37-63.
DOTTA,AlexandreGodoy.Aestrutura eofinanciamentoda pós-graduaçãonoBrasil nocontextodo desenvolvimentodoserviço públicodeeducação.A&C. REVISTADE
DIREITOADMINISTRATIVO&CONSTITUCIONAL (IMPRESSO).,v.14,p.229,2014.doi:http://dx.doi.org/10.21056/aec.v14i56.100
DOTTA,AlexandreGodoy.AImplantaçãodePolíticasPúblicasdeAvaliação da QualidadeComoMeiodeRealizaçãodaEducaçãocomoumBemPúblico In:
MEZZAROBA, Orides; GERALDO,PedroHeitorBarros; FONTAINHA,Fernandode Castro. (Coords). Direito, educação, ensino emetodologiajurídicos. Florianópolis:
FUNJAB,2012,v.1,p.193-208.
DOTTA,AlexandreGodoy.AImplantaçãodePolíticasPúblicasdeAvaliação da QualidadeComoMeiodeRealizaçãodaEducaçãocomoumBemPúblico In:
MEZZAROBA, Orides; GERALDO,PedroHeitorBarros; FONTAINHA,Fernandode Castro. (Coords). Direito, educação, ensino emetodologiajurídicos. Florianópolis:
FUNJAB,2012,v.1,p.193-208.ISBN:9788578401061,http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0fe6a94848e5c68a
DOTTA,AlexandreGodoy.Apolíticadeavaliaçãodaqualidadedaeducaçãosuperiorbrasileira:dapropostaconcebida àregulamentaçãoimplementada. Umestudodos
resultadosdoexamedaOABedoENADEparaoscursosdebachareladoemDireito.JusNavigandi (Online,v.17,2012.
DOTTA,AlexandreGodoy.APolíticadeAvaliaçãodaQualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasil.Curitiba:2016. Tese.(DoutoradoemEducação).PontifíciaUniversidade
CatólicadoParaná–PUCPR. OrientadoraProfa. Dra.MariaLourdesGisi.Curitiba:2016.
DOTTA,AlexandreGodoy.APolíticadeAvaliaçãodaQualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasil.Curitiba:2016. Tese.Doutorado emEducação.PontifíciaUniversidade
CatólicadoParaná,PUC/PR,Curitiba.
DOTTA,AlexandreGodoy.Apolíticadeavaliaçãodaqualidadedaeducaçãosuperiorbrasileira:dapropostaconcebida àregulamentaçãoimplementada. Umestudodos
resultadosdoexamedaOABedoENADEparaoscursosdebachareladoemDireito.JusNavigandi (Online,v.17,p.1.2012.http://jus.com.br/revista/texto/22700
DOTTA,AlexandreGodoy.Auxílio financeirocomopolíticade desenvolvimentode pesquisanobrasilno âmbitodapós-graduaçãostrictosensu: análisequantitativa da
concessãodebolsas CAPESnoperíodode 1995 até2016In:Eventode IniciaçãoCientíficadoCentroUniversitárioAutônomodo Brasil, 2019,Curitiba.AnaisdoEventode
IniciaçãoCientíficadoCentroUniversitárioAutônomodoBrasil. Curitiba:Alexandre GodoyDotta,2020.v.5.p.27http://
https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4526
DOTTA,AlexandreGodoy.Auxílio financeirocomopolíticade desenvolvimentode pesquisanoBrasil noâmbitodapós-graduaçãostrictosensu: análisequantitativa da
concessãodebolsas CAPESnoperíodode 1995 até2016,2019.http://https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4526
DOTTA,AlexandreGodoy.Direito,Educação eDemocracia.Curitiba:GRD, 2021,(noprelo).
DOTTA,AlexandreGodoy.El HistóricodelDesarrollo delaPolíticaPúblicadeEducaciónambientalenBrasilIn:BRAVO,ÁlvaroSánchez;GABARDO,Emerson. (Coords.).
EstudiossobreDesarrolloSocioambiental.Sevilha:PuntoRojo,2015,p.85-98.ISBN:9788416611850
DOTTA,AlexandreGodoy.EnsinodoDireito:aqualidadeentreavaliaçãoeexpansão.OEstadodoParaná-cadernoDireito&Justiça. Curitiba,p.3-3,2007.
http://www.paranaonline.com.br/canal/direito-e-justica/news/260175/
DOTTA,AlexandreGodoy.EnsinodoDireito:avaliação decursoe aimportânciadoENADE. OEstado doParaná-caderno Direito&Justiça.Curitiba,p.2-2,2006.
DOTTA,AlexandreGodoy.EstudoEmpírico-AnalíticodaPolíticaPúblicadeAvaliaçãodaQualidadeEducaçãoSuperiornoBrasilIn:DireitoePolíticasPúblicasnoBrasil.
Curitiba:InstitutoMemória, 2017,v.1,p.40-69.
DOTTA,AlexandreGodoy.EstudoEmpírico-AnalíticodaPolíticaPúblicadeAvaliaçãodaQualidadeEducaçãoSuperiornoBrasilIn:DireitoePolíticasPúblicasnoBrasil.
Curitiba:InstitutoMemória, 2017,v.1,p.40-69.ISBN: 9788555231896
DOTTA,AlexandreGodoy.KREUZ, L.R.K.Plano NacionaldeEducação(PNE)e"ideologiadegênero"nasescolas-daignorânciaaoconservadorismo. In:Reformas
Legislativasde umEstadoem Crise.Curitiba:Íthala,2018,v.1, p.273-290.
DOTTA,AlexandreGodoy.Lapolíticapubblicaperlavalutazionediqualitàcomeilmodo dellavalutazionedell'educazionecomeun bene pubblico. Revista
EurolatinoamericanadeDerechoAdministrativo,v.4,p.43-57, 2017.10.14409/rr.v4i2.7117.
DOTTA,AlexandreGodoy. OProcessodeConstruçãodaPolíticaPúblicadeAvaliaçãoda QualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasilIn:VIII CongressoBrasileiro deHistória
daEducação,Maringá.Maringá:SociedadeBrasileirade HistóriadaEducação,2015.p.146-147 http://www.ppe.uem.br/8cbhe/resumos/pdf/c_ind/ci-eixo1.pdf
DOTTA,AlexandreGodoy. OsIndicadoresdedesenvolvimentodoServiçoPúblicodeEducaçãoSuperiornoBrasilIn:XXXCongressoBrasileirodeDireitoAdministrativo,
2016,Natal.AregeneraçãodaAdministraçãoPúblicaBrasileira.Curitiba:Íthala,2017.p.231-231
DOTTA,AlexandreGodoy.PolíticaPública daEducaçãoSuperiornoBrasil:a efetividadedaavaliaçãoinstitucionalnoâmbitodoSINAES. Curitiba:2009.Dissertação.
(MestradoemEducação).PontifíciaUniversidadeCatólicadoParaná–PUCPR. Curitiba:2009.
DOTTA,AlexandreGodoy.PolíticapúblicadaeducaçãosuperiornoBrasil: aefetividadedaavaliaçãoinstitucional noAMBITOdoSINAES. Curitiba:2009.Dissertação
(Metrado emEducação,PontifíciaUniversidade CatólicadoParaná,PUC/PR,Curitiba,Brasil
DOTTA,AlexandreGodoy.Políticaspúblicasdeavaliaçãodaqualidadeda educaçãosuperiorcomomeioderealizaçãodaeducaçãocomoumbempúblico. OSistema
NacionaldeAvaliação daEducaçãoSuperior-SINAES.JusNavigandi (Online).,v.17,p.12,2012.http://jus.com.br/revista/texto/23149
DOTTA,AlexandreGodoy.Publicpoliciesfortheassessmentofquality oftheBrazilianhighereducationsystem.RevistadeInvestigaçõesConstitucionais, Curitiba,v.3,p.53-69,
2016.10.5380/rinc.v3i3.49033.
DOTTA,AlexandreGodoy.SILVA,BrunaIsabelleSimioni;estrutura eofinanciamentodapós-graduaçãonoBrasilnocontextodo desenvolvimentodoserviçopúblicoIn:IX
EventodeIniciaçãoCientífica daUniBrasil-IXEVINCIUNIBRASIL,2014, Curitiba. DireitoeCiênciana Contemporaneidade. Curitiba:InstitutoMemória,2014.v.2.p.131–134.
DOTTA,AlexandreGodoy.Strutturaefinanziamentodelsettore postlaureain brasile nelcontestodellosviluppo delserviziopubblico dell’educazione. Revista
EurolatinoamericanadeDerechoAdministrativo,v.2,p.7-23,2015. 10.14409/rr.v2i1.4628.
DOTTA,AlexandreGodoy.;BERTAZOLLI, CarolinaBragliaAloise;HigherEducationinBrasil:theUniversityforallProgram (PROUNI)from 2005to2012.RevistaMexicana
Statum Rei RomanaedeDerechoAdministrativo.,v.23,p.45-81,2019.
DOTTA,AlexandreGodoy;BERGAMASCHI, IgorFelipe; Odireitoà educaçãoea Constituição Federal de1988:afunçãodoEstadoBrasileiroIn: IXEvento deIniciação
CientíficadaUniBrasil-IXEVINCI UNIBRASIL, 2014,Curitiba.ColetâneadeArtigosCientíficos. ResumosExpandidos.Projetosde Pesquisa.ResumosSimples.Resenhas.
Curitiba:InstitutoMemória, 2014.v.3.p.117
DOTTA,AlexandreGodoy;BERTAZOLLI,Carolina.HigherEducationinBrazil:theUniversityforallProgram(PROUNI)from2005 TO2012.Revista MexicanaStatum Rei
RomanaedeDerechoAdministrativo,v.23, p.45-81,2019.10.6084/m9.figshare.13193567.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;CABRAL, RodrigoMaciel.Mínimoexistencialnahermenêuticadajurisprudênciabrasileira referenteàspolíticaspúblicas relativasaodireitoà
educação. RECHTD.Revista deEstudosConstitucionais,Hermenêuticae Teoriado Direito,v.10,p.138-149, 2018.http://dx.doi.org/10.4013/rechtd.2018.102.05.
DOTTA,AlexandreGodoy;CABRAL, RodrigoMaciel;Mínimoexistencialnahermenêuticadajurisprudênciabrasileira referenteàspolíticas públicas relativasaodireitoà
educação. RECHTD.REVISTADEESTUDOSCONSTITUCIONAIS,HERMENÊUTICAE TEORIADODIREITO.,v.10, p.138-149,2018
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2018.102.05/60746469
DOTTA,AlexandreGodoy;CUNHA FILHO,ValterFernandesda.AQualidadedoEnsinoJurídico noBrasil: OprocessodeavaliaçãoENADE,Exame de Ordem eoSelo
OABRecomenda.CadernosdaEscolade Direito,v.1,p.107-111,2014.
DOTTA,AlexandreGodoy;CUNHA FILHO,ValterFernandesda.EVINCI: DifusãodoConhecimentoeInovação.RevistaExpressão.Curitiba, p.64-67,2016.
DOTTA,AlexandreGodoy;CUNHA FILHO,ValterFernandesda;A QualidadedoEnsinoJurídiconoBrasil: Oprocesso deavaliaçãoENADE,Exame de Ordem eoSelo
OABRecomenda.CADERNOS DAESCOLA DEDIREITOERELAÇÕESINTERNACIONAISDAUNIBRASIL.v.1,p.107-111,2014.
http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/473
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson. Formação profissionaldodocentedoscursosdeDireitonoBrasil:distribuiçãodosprofessorestituladose aofertade
programasdepós-graduaçãostrictosensuIn: DireitoeCiência. Curitiba:InstitutoMemória, 2014,v.1,p.200-214. https://doi.org/10.5281/zenodo.4617294
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson. FormaçãoProfissional doDocente daEducaçãoSuperiornoBrasil: atitulação,o regimedetrabalhoea ofertade
programasdepós-graduação In:FormaçãoProfissional:InvestigaçãoEducacionalsobre teorias, políticasepráticas.Atasdo XXColóquiodaSecçãoPortuguesadaAFIRSE.
Lisboa: Instituto deEducação daUniversidadede Lisboa, 2014,p.455-471.
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson;AAvaliaçãodaQualidade daEducaçãocomoEstratégiadePromoçãodoDesenvolvimentoIn:ISeminárioÍtaloBrasileiroemInovaçõesRegulatóriasemDireitosfundamentais,DesenvolvimentoeSustentabilidade,2011.Curitiba: NegóciosPúblicos,2011.p.537-540
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson;A QualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasil: aspectos históricose regulatóriosda políticapúblicadeavaliaçãoIn:UTN,
InstitutodePesquisaseEstudosemAdministração Universitária-INPEAU, 2013,BuenosAires.XIIIColoquio InternacionaldeGestiónUniversitaria enAméricadelSurRendimientosAcadémicosyEficaciaSocial dela Universidad.BuenosAires:Edutecne,2013.v.1. p.165-

XCVI.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.
C.

CI.
CII.

CIII.
CIV.
CV.
CVI.
CVII.

CVIII.
CIX.
CX.
CXI.
CXII.

CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.
CXVIII.

CXIX.
CXX.
CXXI.
CXXII.

CXXIII.

CXXIV.

CXXV.

CXXVI.
CXXVII.
CXXVIII.
CXXIX.
CXXX.
CXXXI.
CXXXII.
CXXXIII.
CXXXIV.
CXXXV.
CXXXVI.
CXXXVII.
CXXXVIII.
CXXXIX.

CXL.
CXLI.
CXLII.
CXLIII.
CXLIV.

CXLV.
CXLVI.
CXLVII.
CXLVIII.

CXLIX.
CL.
CLI.
CLII.
CLIII.

CLIV.

CLV.
CLVI.

CLVII.
CLVIII.
CLIX.

CLX.
CLXI.
CLXII.

CLXIII.
CLXIV.

CLXV.

CLXVI.

CLXVII.
CLXVIII.
CLXIX.
CLXX.
CLXXI.

CLXXII.
CLXXIII.
CLXXIV.

DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson; FormaçãoProfissional doDocente daEducaçãoSuperiornoBrasil: atitulação,o regimedetrabalhoea ofertade
programasdepós-graduação In:FormaçãoProfissional:InvestigaçãoEducacionalsobre teorias, políticasepráticas.Atasdo XXColóquiodaSecçãoPortuguesadaAFIRSE.
Lisboa: Instituto deEducação daUniversidadede Lisboa, 2014,p.455-471ISBN: 9789898272171,afirse.ie.ul.pt/atas/AFIRSEActas2013.pdf
DOTTA,AlexandreGodoy; GUSSO,CassianaCatenaci; Considerações acercadasmedidasSocioeducativasnoBrasil:opapeldoestadoe aalternativaparaavidaem
liberdade.AnaisdoEVINCI-UniBrasil.v.1,p.728-743,2016.http://https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/907/883
DOTTA,AlexandreGodoy;KOGLIN,Meire Cristina Teixeira; OPlanoNacional daEducaçãoe aatuaçãojudicialnaefetividadedo direitofundamentalàeducaçãobásicaIn:
LimitesdoControledaAdministraçãoPúblicanoEstadodeDireito.Curitiba:Íthala,2019,v.1,p.21-38.ISBN:9788555441745
DOTTA,AlexandreGodoy;KOGLIN,Meire CT. OPlanoNacionaldaEducaçãoeaatuaçãojudicialnaefetividadedo direitofundamentalàeducaçãobásicaIn: Limitesdo
controledaadministraçãopública noEstadode Direito.Curitiba: Íthala,2019,v.1,p.21-38.
DOTTA,AlexandreGodoy;KREUZ, Letícia;PlanoNacionaldeEducação (PNE)e"ideologia degênero"nasescolas-daignorânciaaoconservadorismoIn:Reformas
Legislativasde umEstadoem Crise.Curitiba:Íthala,2018,v.1, p.273-290.ISBN: 9788555441103
DOTTA,AlexandreGodoy;LOPES,Andréa Roloff Responsabilidadesocialdasinstituiçõesdeeducaçãosuperior:pespectivasde novosmarcosfrente aomundo
globalizadoIn:ActasDelIICongresoInternacionalCiencias, TecnologíasYCulturas.Dialogoentrelas DisciplinasdelConocimiento.haciael FuturodeAmericaLatinay el
Caribe,2010,Santiago de Chile.Diálogoentrelasdiciplnasdelconocimiento.Santiago deChile:UniversidaddeSantiagodeChile,2010.v.1.p.222-264.
DOTTA,AlexandreGodoy;LOPES,Andréa Roloff.ResponsabilidadeSocialeAvaliaçãodaQualidadedasInstituiçõesdeEducaçãoSuperiorIn:ResponsabilidadSocialde
las Organizaciones:perspectivasdenuevosmarcosinstitucionales enAméricaLatina.BuenosAires:EdicionesCooperativas deBuenosAires, 2011,v.1, p.220-228.
DOTTA,AlexandreGodoy;LOPES,Andréa Roloff;ResponsabilidadeSocialeAvaliaçãodaQualidadedasInstituiçõesdeEducaçãoSuperiorIn:ResponsabilidadSocialde
las Organizaciones:perspectivasdenuevosmarcosinstitucionales enAméricaLatina.BuenosAires:EdicionesCooperativas deBuenosAires, 2011,v.1, p.220-228.ISBN:
9789876520959
DOTTA,AlexandreGodoy;MARQUES, CamilaSalgueirodaPurificação;Programassociais,a exclusãosocialeavedaçãoaoretrocesso:direitossociaisnoBrasilemcrise.
REVISTADODIREITO(SANTACRUZDOSUL. ONLINE).v.3,p.2-22,2017http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v3i53.9624
DOTTA,AlexandreGodoy;MARQUES, CamilaSP.Programassociais,aexclusãosociale avedação ao retrocesso:direitossociais noBrasilemcrise. RevistadoDireito
(SantaCruzdoSul,v.3, p.2-22,2017.10.17058/rdunisc.v3i53.9624
DOTTA,AlexandreGodoy;NEVES, OP.Históriadaformaçãode mestradoedoutoramentode1965-2013noBrasil:ummapadoserviçode educaçãopúblicanosistema
depós-graduação.Figshare.JournalContribution,2020.10.6084/m9.figshare.13193561.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;NEVES, OziasPaese.Historyofmaster’sand doctoraldegreetrainingfrom1965-2013inbrazil:amap of thepubliceducationserviceinthe
postgraduatesystem.Europeanscientificjournal,v.1, p.164 -,2015.http://https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13193561.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;NEVES, OziasPaese;History OfMaster’sanddoctoraldegreetrainingfrom1965-2013InBrazil:AMap Of ThePublicEducationService In The
PostgraduateSystemIn:4th InternationalScientificForum.Kocani:EuropeanScientific Institute,2015,v.1,p.464-477.
http://eujournal.org/files/journals/1/books/ISF.Oxford.Vol.1.2015.pdf
DOTTA,AlexandreGodoy;PACHECO,J.C.Vulnerabilidade dosdireitosfundamentaisdacriançaejudicializaçãodaeducaçãoinfantil In:SANTANO,A.C.; GABARDO,E.
Direitos Fundamentaisnanova ordemmundial.Curitiba: Íthala,2018,p.37-56.
DOTTA,AlexandreGodoy;PACHECO,JucianeCleto;Vulnerabilidadedosdireitos fundamentaisdacriançaejudicializaçãoda educaçãoinfantil In:SANTANO,AnaClaudia;
LORENZETTO,BrunoMeneses; GABARDO,Emerson. Direitos Fundamentaisnanovaordemmundial.Curitiba:Íthala,2018,p.37-56.ISBN: 9788555441400
DOTTA,AlexandreGodoy;Publicpoliciesfortheassessmentofquality oftheBrazilianhighereducationsystem.RevistadeInvestigaçõesConstitucionais.v.3,p.53-69,2016.:
doi:http://dx.doi.org/10.5380/rinc.v3i3.49033
DOTTA,ALEXANDREGODOY; RICARDO,Hérick.Odireitoàeducação noBrasile oserviçoadequadocomogarantiafundamentaldesuaefetivaçãoIn:Eficiênciaeética
nodireitoadministrativo. Curitiba:Íthala, 2017,p.19-30.
DOTTA,AlexandreGodoy;RICARDO, Hérick;A educaçãocomoumDireitoSocial Fundamental:Direitoe CiêncianaContemporaneidade.AnaisdoEventodeIniciação
CientíficadaUniBrasil.IXEVINCI 2014.ColetâneadeArtigos Científicos.ResumosExpandidos.ProjetosdePesquisa.ResumosSimples.Resenhas.Curitiba:Instituto
Memória,2014.v.3.p.115.
DOTTA,AlexandreGodoy;RICARDO, Hérick; Odireito àeducaçãonoBrasileoserviçoadequadocomo garantiafundamentaldesuaefetivação In:Eficiênciaeéticano
direitoadministrativo.Curitiba: Íthala,2017,p.19-30.,ISBN:9788555440854
DOTTA,AlexandreGodoy;ROLOFF,Andrea.ResponsabilidadeSocial das InstituiçõesdeEducaçãoSuperior:PerspectivasdeNovosMarcos FrenteaoMundo
Globalizado.Cadernos deResumos.USACH-SantiagodoChile:IICongresoInternacional del Conocimiento:Ciencias, TecnologíasyCulturas,2010.
DOTTA,AlexandreGodoy;ROZINA,NatháliaPanza Hollanda;Odireitoàeducaçãoe aConstituiçãode1988:oconceito dedireito àeducaçãoIn: IXEvento deIniciação
CientíficadaUniBrasil-IXEVINCI UNIBRASIL, 2014,Curitiba.Direitoe CiêncianaContemporaneidade.Curitiba:InstitutoMemória, 2014.v.3.p.111DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,B.I.S.AatuaçãodoPoderPúbliconofinanciamentodaeducaçãoIn: DOTTA,A.G.;GOMES,E.B. (Coords.).Direito eCiência.Curitiba:
InstitutoMemória,2014,v.2,p.78-91. https://doi.org/10.5281/zenodo.4617468
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BIS.ADignidadedaPessoaHumanaeaEfetividadedosDireitosSociais:umolharsobreocontextobrasileiro. CadernosdaEscolade
Direito,v.1,p.14-24,2016. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.13225217.v1.
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BrunaIsabelleSimioni;Aatuação doPoderPúbliconofinanciamentodaDeducaçãoIn: GOMES,EduardoBiacchi;DOTTA,Alexandre
Godoy.(Coords.).DireitoeCiência na Contemporaneidade.AnaisdoEventodeIniciaçãoCientíficada UniBrasil.IXEVINCI2014.ColetâneadeArtigos Científicos.Curitiba:
InstitutoMemória,2014,v.2,p.78-91.
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BrunaIsabelleSimioni;A Dignidade daPessoaHumanae aEfetividadedos DireitosSociais:umolharsobreocontextoBrasileiro.
CadernosDaEscola De DireitoERelaçõesInternacionaisDa Unibrasil,v.1, p.14-24,2016.http://https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225217.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BrunaIsabelleSimioni;Efetividadedosdireitos fundamentaissociaisnoBrasileo respeitoaoprincípiodadignidadedapessoahumanaIn:
A existênciadignaeaAdministraçãoPúblicadoSéculo XXI.Curitiba: Íthala,2019,v.1,p.27-37.ISBN:9788555441738
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro.Aspectos doprocessodeinclusãodamulhernoespaçodaeducaçãonoBrasil:Análisedatitulaçãode mestrase
doutorasem programas depós-graduaçãostrictosensude1989até2016.SalaCriminal,v.1,p.1 -,2018.http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.13225196.v2
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;Aspectos doprocessodeinclusãodamulhernoespaçodaeducaçãonoBrasil:Análisedatitulaçãode mestrase
doutorasem programas depós-graduaçãostrictosensude1989até2016.SalaCriminal.v.1,p.1,2018.Referênciasadicionais:português.Meiode divulgação:Meio digital.
http://https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225196.v2
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;Aspectos doprocessodeinclusãodamulhernoespaçodaeducaçãonoBrasil:análise datitulaçãodemestrase
doutorasem programas depós-graduaçãostrictosensude1989até2016In:JurisdiçãoeProcesso na Contemporaneidade. Curitiba:CRV,2018,v.1,p.277-290.
Referênciasadicionais:Brasil/Português.Meiode divulgação:Impresso,ISBN: 9788544426159
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;DOTTA,Alexandre Godoy. Inclusão damulhernoespaçoeducacionalbrasileiro:aspectoshistóricosdatrajetória da
femininanaeducaçãosuperiorIn:EducaçãoeInterseccionalidades.Curitiba:NEAB/UFPR,2018,v.1,p.283-298.,ISBN:9788566278217,Home
https://books.google.com.br/books?id=kaVDwAAQBAJ&lpg=PA11&dq=educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20interseccionalidades%20L%C3%ADgia%20Ziggiotti%20de%20Oliveira&hl=ptBR&pg=PA10#v=onepage&q&f=false
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;LOBO,AndréaMariaCarneiro;ACondiçãoda MulhernoEspaçoEducacionalBrasileiro:aspectoshistóricos
sociaisdatrajetória femininaIn: XEventode IniciaçãoCientífica-UniBrasil,Curitiba:2016.
p.343.http://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/download/359/343
dre Godoy;VIEIRA,JoãoVictor;AsPolíticasAvaliação daEducaçãoJurídica:A QualidadedosCursosdeBachareladoemDireito noBrasil In:Evento deIniciação CientíficaUniBrasil2017,2017,Curitiba.AnaisdoEvento deIniciaçãoCientífica (EVINCI)doCentro UniversitárioAutônomodoBrasil.Curitiba: UniBrasil, 2017.v.3.p.75-75
Duarteetal.; DPVAT: osegurode trânsito precisasercompulsório?Umaabordagem economicoinstitucionalsobreosprincipaismotivosparacompulsoriedadedoseguro
DPVAT,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.dcd
DuqueBotero;Lacorrupciónylosderechoshumanos:Teoría deladesnaturalizacióndelprincipiodemocráticoenColombia,v.2,n.4, 2018,Revistade DireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.jddb
Duro; Os regulamentos administrativosnocontextojurídicoportuguês:aconstitucionalidadee titularidadedos regulamentosindependentes,v.2, n.6, 2018,Revistade Direito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.jd
Enei;Serviçopúblico podeserprestadoemambiente deconcorrênciaoupressupõeumregimedeprivilégioouexclusividade?,v.1,n.2,2017,Revista deDireitoAdministrativo
e Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.jvle
Faria; GovernançacorporativanaAdministraçãoPública,v.3,n.8,2019, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.eff
FerrazJr;Arelaçãomeio/fimnateoriageraldodireitoadministrativo,v.1,n.2,2017,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.tsfj
FerrazJunior;DIREITODECONSTRUIRELICENÇADE CONSTRUÇÃO,v.2,n.7,2018, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.tsfj
Ferraz;DASREGRASDEGOVERNANÇACORPORATIVA, TRANSPARÊNCIAE GESTÃODERISCOS,v.2, n.7, 2018, RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.sf
Ferraz;DoaçõesempresariaisàPrefeituraPaulistana,v.1,n.1,2017,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.sf
Ferraz;Privilégiosprocessuaisdafazendapúblicaeprincípiodaisonomia,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.sf
Ferraz;Responsabilidadecivilpordanoecológico,v.2,n.4,2018,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.sf2
Figueiredo, CarlaReginaBortolazandCabral,Flávio Garcia.Inteligênciaartificial:machinelearning naAdministraçãoPública:Artificialintelligence:machinelearninginpublic
administratio,n.. InternationalJournalof DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.1, p.79-96,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1figueiredo
FLORIANI,L.B.R.OquepodemosaprendercomStarbucks,Wal-Mart eLidl? Umaanálisedatentativadeuniformizaçãododireitocontratualdecompraevenda
internacional demercadorias:Whatcanwelearn withStarbucks,Wal-MartandLidl?An analysisoftheattemptof uniformizationofthecontractuallawofinternationalpurchase
andsaleofgoods. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.1,p.27-46,2020. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.lbrf.ISSN 2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/2.
Françaetal.;Ainvalidaçãoadministrativa dasconcessõesdeserviçospúblicosregidaspelaleifederal8.987/1995,v.1,n.1,2017,Revista deDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.vrf
Françaetal.;AINVALIDAÇÃOEA CONVALIDAÇÃODOSATOSADMINISTRATIVOS NAADMINISTRAÇÃOPÚBLICA DOESTADODORIOGRANDE DO
NORTE,v.2,n.7,2018,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.vrf
Françaetal.;Invalidaçãoeconvalidação docontrato administrativono direitobrasileiro,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.vrf
França;Estado,separaçãodosPoderese alegitimidadedemocráticadojuiz:umaleiturapráticadocontrolejudicialdadiscricionariedadeadministrativa,v.1,n.1,2017,Revista
deDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi: http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.pgf
FREITAS,D.C.de.DireitoFundamentalàEducaçãoeoAmálgamadasCharterSchools:análisedo (des)equilíbrio entre asesferaspúblicae privada: Fundamental Rightto
EducationandtheAmalgamofCharterSchools:analysis ofthe(dis)balancebetweenthepublicand privatespheres.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1, n.1, p.119139, 2020.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.dani.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/6.
Freitasetal.;Desafiosdo mercadodeinfraestrutura,v.2,n.5,2018,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi: http://dx.doi.org/10.48143/rdai/05.ibejioab
Friedrich,DeniseBittencourtandPhilippi,JulianaHornMachado.Inclusão digitaleblockchaincomoinstrumentosparao desenvolvimentoeconômico:Digitalinclusionand
blockchainasinstruments foreconomicdevelopment.InternationalJournalofDigitalLaw,BeloHorizonte,v.1,n.1,p.97-116,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1friedrich
Furlan;Breveestudosobreanaturezajurídicadovalorexigido paraofornecimentodomiciliardeáguapotávelsob regime deconcessão,v.1,n.1,2017,Revista deDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.vf
Gabardo,EmersonandLazzarotto,GabrielStrapassonandWatzko, NicholasAndreyMonteiro.Ética públicaeparcialidadenocombate àcorrupção:ocaso TheIntercept
Brasilvs. OperaçãoLavaJato:Publicethicsand partialityinthefightagainstcorruption:TheInterceptBrasilvs. OperationCarWash.InternationalJournalof DigitalLaw,Belo
Horizonte,v.2,n.1,p.151-198,2021.https://doi.org/10.47975/IJDL/1gabardo
Galil;Improbidadeadministrativaecrimesde responsabilidade:Pet.3.240Agr/DF,v.3, n.8, 2019,Revistade DireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.jvtg
Gallegos Fedriani;LanuevaleydemedidascautelarescontraelEstado Nacional,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.pogf
GodoyDotta,AlexandreLapoliticapubblicaperlavalutazionediqualitàcomeilmodo dellavalutazionedell'educazionecomeunbenepubblico. RevistaEurolatinoamericana
De DerechoAdministrativo.,v.4,p.43-57,2017 Referênciasadicionais:português.Meiodedivulgação:Meio digital.doi:http://dx.doi.org/10.14409/rr.v4i2.7117
GodoyDotta,Alexandre.StrutturaEFinanziamentoDelSettorePostLaureaInBrasile Nel Contesto DelloSviluppoDelServizioPubblicoDell’educazione.Revista
EurolatinoamericanaDeDerechoAdministrativo.V.2,P.7-23,2015. doi:http://dx.doi.org/10.14409/rr.v2i1.4628
GOMES,L.G.doC.;CAMARGO,M.Efetividadedos direitoshumanose aOrdemConstitucionalBrasileira:EffectivenessofHumanRightsand theBrazilian Constitutional
Order.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.1,p.74-95,2020.DOI: http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.lg.ISSN 2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/4.
GonçalvesJunioretal.;Vontadedaconstituiçãoecrimelicitatóriodoart.89daLei8.666:ambienteempresarialnocapitalismobrasileiro decompadrio,diantedocontrolejudicial
penalpós-operaçãoLavaJato,epropostasparauniroBrasilcontracriseética,políticae econô,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.jcgj
Gonçalves;Funçõesevaloresdodireitoadministrativo,v.1,n.3, 2017,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.pg
Guimarães;PRORROGAÇÃOPORINTERESSEPÚBLICODASCONCESSÕESDESERVIÇOPÚBLICO:COMENTÁRIOSÀDECISÃODOSUPREMO
TRIBUNAL FEDERALNORECURSOORDINÁRIOEMMANDADODESEGURANÇA34.203/DF,v.2, n.7, 2018,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.fmvg
GuiridlianLarosa;Larecienteley regulatoriadelcontratodeparticipaciónpúblico privadaenargentina,v.1,n.3,2017,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.jdgl
Gutiérrezetal.; Regímendemodificación alcontratodeparticipación público--privada (PPP)XXXen Uruguay,v.3,n.8,2019,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.aaag
HANTHORNE,B.de O.C.;BECKER,J.Arelativizaçãodoprincípiodavedaçãoaononliquet: ateoriadascapacidadesinstitucionais: Therelativizationoftheprincipleofsealing
tothenonliquet:thetheory ofinstitutionalcapacities.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2, n.2, p.105-135,2021.DOI: http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.hanthorne.ISSN
2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/33.
Harger;AinconstitucionalidadedaresponsabilidadeobjetivanaLei12.846/2013,v.1,n.2,2017, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.mh
Hupffer, HaideMariaandPetry, GabrielCemin. (Des)Controledigital decomportamentoe aproteçãoaolivre desenvolvimentodapersonalidade. InternationalJournalof Digital
Law,BeloHorizonte,v.2,n.1,p.111-132, 2021.https://doi.org/10.47975/IJDL/1hupffer
Ito, ChristiananddeSousaSantos,Fábio.E-Procuremente Contratosinteligentes:desafiosdamodernizaçãotecnológicadacontrataçãopúblicanoBrasil:E-Procurement and
SmartContracts:challengesin thetechnologicalmodernization ofBrazilianpublicprocurementprocedure.InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,v.1,n.2,p.55-69,
2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1ito
Jaborandyetal.;A (des)XXXjudicializaçãodapolíticapúblicadesaúdeapartirdoprincípioda fraternidade,v.2,n.4,2018, Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAI
doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.ccmj
JACOB,J.p.R.; FONSECA,M.S.M.da.Aspectoshistóricos doprocessodecriaçãodaJustiçaEleitoralnoBrasil:Republicanismo,TenentismoeCoronelismo:Historical
aspectsoftheprocessofcreatingElectoralJusticeinBrazil:Republicanism,Tenentismand Coronelism.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.1,p.143-173, 2021.
DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.2.jacob.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/25.
Kobus,RenataCarvalhoand do Carmo Gomes,Luiz Geraldo.AeducaçãodigitalnoensinobásicocomodireitofundamentalimplícitonaEradosAlgoritmos: Digitaleducation
inbasiceducationasafundamental rightimplicitintheAgeofAlgorithms.InternationalJournalofDigitalLaw,BeloHorizonte,v.1,n.2,p.71-96,2020.
https://doi.org/10.47975/IJDL/2kobus
KREUZ,L. R. C. UlissesouMacunaíma:reflexõessobre direito, heroísmoeaexperiênciaconstitucionalbrasileiracontemporânea: Ulysses orMacunaíma: reflections onlaw,
heroismandthecontemporaryBrazilianconstitutionalexperience. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.2,p.211-239,2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.kreuz. ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/37.
Lapaz;Análisisdelasmedidasdecomplianceyself-cleaningenel ámbitodelacontrataciónpública,v.3,n.8,2019, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAI doi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.gl
Lembo;Alocaçãode riscosemcontratosdeparceriaspúblico-privadasemmetrôs:asexperiênciasdaslinhas4e 6deSãoPaulo,v.3,n.9,2019,Revista deDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.cml
Levin;Espaçosterritoriaisespecialmenteprotegidos:comentáriosaojulgamentoproferidonaADIN4.717/DF,v.2,n.6,2018, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.al
Levin;PregãoEletrônico evantajosidadenascontrataçõespúblicas:estudoàluzdajurisprudênciadoTribunaldeContasda União,v.2,n.4,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.al
LIU,Z.; CHEN,Y.CulturalStudyon traditionalChinesePapermaking:ProblemAwarenessandResearchReview:Estudoculturalsobre fabricaçãodepapeltradicionalna
China: reflexãosobreotemae revisãodaspesquisas.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.2,p.183-209,2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.liu.ISSN
2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/36.
Lucenaetal.; Odoloespecíficoeasformalidadespertinentesàdispensaouàinexigibilidade delicitação:análisedojulgadoInq.3.962/DF,v.3,n.8,2019,RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.pfcl
Lucena;Fundaçãodedireitoprivado regida pornormasdedireitopúblico: análisedoMS32.703/DF,v.2,n.6,2018,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.pfcl
MACEDO, R. C.M.de; CRAMER, G.S.Monitoramentoeletrônicofeminino:regaliadeumaclasse favorecida:Femaleelectronicmonitoring:privilege ofa favoredclass.
RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.2,p.65-82,2020. DOI:http://dx.doi.org/10.

Ajude-nos a me lhorar
cada vez ma is nossos
produtos, acesse o
QR Code e responda
nossa pesquisa!

r=1

L:.I

-

•

•

·-·

REFERENCIAS
XCV.
I.
II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIII.
XLIX.
L.
LI.
LII.
LIII.
LIV.

LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.

LX.

LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.

LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII.
LXXVIII.
LXXIX.
LXXX.
LXXXI.
LXXXII.
LXXXIII.
LXXXIV.

LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.

LXXXVIII.
LXXXIX.
XC.

XCI.
XCII.

XCIII.
XCIV.

Alves; Odireitodedesistênciadecargopúblicocomofundamentoparaa reconduçãodosservidorespúblico,v.3,n.10,2019, Revista deDireitoAdministrativoeInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/10.aca
ANDRADE,G.D.R.; CASIMIRO,L.M.M.de.AJustiçaSocialdeAmartyaSenaplicadaàLiberdadedeescolhapara aEducaçãonoEstadoSocial:AmartyaSen’sSocial
Justice applied tothefreedomofchoiceofidealeducationinaSocialState.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.1,p.49-71,2020. DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.gfa.ISSN2675-8431 https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/3.
Aponte,WiliamIván Gallo.Crowdfundingcomo alternativafinanciera paracombatirelcambioclimáticoenlaeradelas nuevastecnologíasyeldesarrollosostenible:
Crowdfundingasafinancialalternative tocombatingclimatechangeintheage ofnewcommunications technologies andsustainable development.InternationalJournalof
DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.3, p.139-167,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/3gallo
BARROS, G.F.de M.Análise econômicadaadesão doBrasilà CISG:Economicanalysisof theBrazilian ratificationoftheCISG.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,
v.2,n.1,p.117-141,2021. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.2.barros.https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/24.
BéjarRivera; DerechoAdministrativoyDerechosHumanos,v.1,n.1,2017,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.ljbr
BERCOVICI, G.ASociedadedeEconomiaMistanoBrasilentreaAdministraçãoPúblicaeoMercado: TheMixedEconomySocietyinBrazilbetweenPublicAdministration
andtheMarket.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2, n.1, p.225-246,2021.DOI: http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.bercovici.ISSN2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/29.
Bitencourt,CarolineMullerandReck,JanriêRodrigues.OshorizontesturvosdoacessoàinformaçãonoEstadoDemocráticodedireito: umalegislaçãosimbólicaemuma
culturadesombreamento: Thedarkhorizonsof accesstoinformationintheDemocraticStateoflaw:asymboliclegislationin ashadowingculture..InternationalJournalofDigital
Law,BeloHorizonte,v.1,n.2,p.31-54,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/2muller
Blanchetet al.;ANECESSÁRIAATUALIZAÇÃODALEI6.538/1978, QUEDISPÕESOBRE OSSERVIÇOSPOSTAIS NOBRASIL,v.2,n.7,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.lab
BLANCHET, L.A.; GUARIDO,F.A.A.As OrganizaçõesdaSociedade CivilnoBrasil:possíveiscaminhosdesustentabilidadeeconômica:CivilSociety Organizationsin
Brazil:possiblepathsofeconomicsustainability. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.1,p.87-114, 2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.blanchet.ISSN 26758431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/23.
BLANCHET, L.A.;JACOMEL,R.L.Aimportânciadasituaçãoconcreta paraadevidaidentificaçãodadiscricionariedade: TheImportanceofthe ConcreteSituationforthe
ProperIdentification of Discretion. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.3,p.51-71,2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.blanchet.ISSN2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/16.
BLANCHET, L.;FAYAD,A.A NECESSÁRIAATUALIZAÇÃODALEI6.538/1978, QUEDISPÕESOBRE OSSERVIÇOSPOSTAISNOBRASIL.RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura,v.2, n.7, p.23-49,jul./set.2018. https://doi.org/10.48143/rdai/07.labMARTINS, R. Contratação deadvogadosporPessoasJurídicasde Direito
Público. RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura,v.1,n.1,p.113-130,abr./jun.2017.https://doi.org/10.48143/rdai/01.rmm
Bordalo;A TUTELADOSQUILOMBOLASEOSUPREMOTRIBUNALFEDERAL:JULGAMENTODAADI3.239,v.2,n.7, 2018,RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.rb
Bravo,ÁlvaroAvelinoSánchez.MarcoEuropeo paraunainteligenciaartificialbasada enlaspersonas:Europeanframeworkforpeople-based artificialintelligence.International
Journalof DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.1, p.65-77,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1bravo
Brayneretal.;Anaturezajurídica daparceria entre oEstadoeasociedadecivil:estudodecasoàluzdaLei13.019/2014,v.3, n.9, 2019, RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.avab
Cabralet al.; OTribunaldeContasda União(TCU)XXXe seupapelparaumaaccountabilityhorizontalefetiva,v.2,n.6,2018, Revista deDireitoAdministrativoeInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.fgc
Cabral;El LawfareenArgentina:luchasporlahegemonía del poderenelcampojurídico,v.3,n.9,2019,Revista deDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.poc
Cabral; Naturezajurídicadasmedidascautelaresadministrativaspatrimoniais,v.3,n.8,2019,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.fgc
Cademartorietal.; Constitucionalismoinstitucionalistacomoalternativanecessáriaaoconstitucionalismonormativistiva,v.1,n.2,2017, RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.lhuc
CALETTI,L.;STELZER,J. Ointeressepúblicoeoestadode necessidadeadministrativo:asnovasaproximaçõesdeumaimbricaçãonecessária:Publicinterest andthestate
ofadministrative need:thenewapproachesof anecessaryimbrication.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1, n.3, p.73-96,2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.caletti.ISSN 2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/18.
Cammarosano;Decaimentoeextinçãodosatos administrativos,v.1,n.3,2017, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.mc
Carvalho etal.;Aespecificidadedesoftware naadministraçãopúblicaeadispensabilidadedelicitaçãoparaaplicaçãodoprincípiodaeficiência,v.2,n.7,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.tjc
Carvalho;Descontoscomomeiode oservidorpúblico ressarciroEstado,v.2,n.5,2018,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/05.rmuc
CasarínLeón;ElSistemaNacionalAnticorrupciónalaluzdelparadigmadelEstadoconstitucionalydemocraticodederecho,v.2,n.4, 2018,Revistade DireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.mfcl
Casimiro,LígiaMariaSilvaMeloandCarvalho,Harley.Paracidadesjustas, em rede einteligentes:umaagendapúblicapelodireito àcidadesustentável.InternationalJournalof
DigitalLaw,BeloHorizonte,v.2, n.1, p.199-215,2021.https://doi.org/10.47975/IJDL/1casimiro
Cassagne;LAS MEDIDASCAUTELARESCONTRALAADMINISTRACIÓNPÚBLICAENLA REPUBLICAARGENTINA (SEGUNDAPARTE,v.2,n.7,2018,
RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.ec
Cassagne;Las medidascautelarescontrala administraciónpúblicaenla Republicaargentina–primeraparte,v.2,n.6,2018,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.ec
CASTRO,C.E. F. Os Crimes ContraoConsumidoremtempos deCOVID-19:CrimesAgainst theConsumerinCOVID-19Times.RevistaBrasileiradePesquisas
Jurídicas,v.2,n.2,p.165-180,2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.cef.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/34.
Chevallier; Lessoubassementsidéologiquesdelanotiond’ordrepublicéco-nomique,v.3, n.9, 2019,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.chavallier
Coêlho;Expurgosinflacionários:comentáriosàhomologaçãodeacordonoâmbitodaADPF165peloSupremoTribunal Federal,v.3,n.8,2019,Revista deDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/18.crjc
Coêlho;Foroporprerrogativa defunção:comentáriosàquestãodeordemnaAçãoPenal 937peloSupremo Tribunal Federal (AP 937QO/RJ,v.2,n.6,2018,Revistade
DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.crjc
Coêlho;Responsabilidadeobjetivadoestado pordanoscausadosa terceirosportabeliães eregistradores:comentáriosao RecursoExtraordinário 842.846,v.3,n.10,2019,
RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/10.crjc
COLANTUONO,p.G. CiudadaníayAdministracionesPúblicas:CidadaniaeAdministraçãoPública.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.1,p.07-24, 2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.colantuono.https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/22.
Comparato; Democratizaçãoesegurança,v.3,n.8,2019,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.fkc
Comparato;Emendae revisãonaConstituiçãode1988,v.3,n.8,2019, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/008.fkc
Corvalán,JuanGustavo.InteligenciaArtificial GPT-3,Pretoriay OráculosAlgorítmicosenel Derecho:GPT-3ArtificialIntelligence,Pretoria,andAlgorithmic OraclesinLaw.
InternationalJournalof DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.1, p.11-52,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1corvalan
COSTAJUNIOR,A.Adigitalizaçãodosetorelétricobrasileiro: Thedigitalizationof theBrazilianelectricsector.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.3,p.119-135,2021.
DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.cj.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/20.
Costa; Onovo regimejurídicodoscontratos das empresasestataisconcessionárias regidas pelaLeiFederal13.303/2016,v.1,n.3, 2017,RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.adgl
CRESTANI,M.;TRINDADE,J. F.Aerrôneatentativadeinovarporprincípio:umestudosobreascaracterísticasdainovaçãonoDireitoAdministrativo: Theerroneous attempt
toinnovatebyprinciple: astudyonthecharacteristicsofinnovationinAdministrativeLaw. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.3,p.97-117,2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.mc.ISSN2675-8431 https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/17.
Cruz; Ostermosderecebimentodeobra públicacomodireitoda empresaconstrutoranoscontratos administrativosbrasileiros,v.1, n.3,2017,RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.ttc
Cuétaraet al.;Comportamientoexigibleaunasociedad100% públicaenlagestióndesuscontratossometidosalderechoprivado,v.2,n.4,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.jmc
DiPietro; CONCURSOPÚBLICONAADMINISTRAÇÃOINDIRETA,v.2, n.7, 2018,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.mszp
DOTA,Alexandre Godoy; GABARDO,Emerson; Formaçãoprofissionaldo docentedoscursosdeDireitonoBrasil:distribuiçãodosprofessorestituladoseaofertade
programasdepós-graduaçãostrictosensuIn: DireitoeCiêncianaContemporaneidade.IXEVINCI2014.Coletânea deArtigos Científicos.Curitiba:InstitutoMemória,2014,
v.1,p.200-214.ISBN:9788566201635
DOTTA,ALEXANDREGODOY; TOMAZONI,L.R.Theimpactof theZIKAViruson thereproductivehealthofBrazilianwomen, environmental racismandtheactionfor
Direct ControlofUnconstitutionality (ADI)No.5581: OImpacto do ZIKAVírus nasaúde reprodutivadasmulheresbrasileiras, racismoambientaleaAçãoDiretade
Inconstitucionalidade(ADI)N°5581. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.2,p.109-132,2020. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.godoydotta.ISSN2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/12.
DOTTA,ALEXANDREGODOY;WASILEWSKI,D.J.DemocraciaejustiçadistributivanoBrasil:um resgateteórico deconceitosdiantedoretrocessoPós-Golpe
Parlamentarde2016:DemocracyanddistributivejusticeinBrazil:arescue theoreticaltwoconceitsduetothe reversal oftheParliamentaryCoupof2016. RevistaBrasileira de
PesquisasJurídicas,v.2,n.2,p.29-49,2021. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.wasilewski. ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/32.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume1,Número1,janeiro2020.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume2,Número1,maio 2020.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume3,Número1,agosto2020.
Dotta,Alexandre GodoyandGabardo,Emerson andothers; .InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,volume2,Número1,janeiro2021.
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume1,Número1,janeiro 2020.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.1.jan./abr.2020
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume2,Número1,maio 2020.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.2.maio/ago.2020
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume3,Número1,agosto2020.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.1.n.3.set./dez.2020
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,volume2,Número1,janeiro 2021.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.2.n.1.jan./abr.2021
Dotta,Alexandre GodoyandValim,Rafaelandothers;.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,Avaré,v.2, n.2, maio/ago.2021.
https://doi.org/10.51284/rbpj.v.2.n.2.maio/ago.2021
DOTTA,AlexandreGodoy,AAvaliaçãodaEducaçãoJurídica noBrasil: QuestõesdeEficiênciaede QualidadeAplicadasaoProcessoPedagógicode Formaçãodo
BacharelemDireitoIn:EnsinoJurídiconoBrasil:190anosdehistóriaedesafios.PortoAlegre: OABRS,2017,v.1,p.37-63., ISBN:9788562896064,
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13099889.v3
DOTTA,AlexandreGodoy. (Org.).Direito,diversidadesexual erelaçõesdegênero.Curitiba:GRD, 2021.
DOTTA,AlexandreGodoy. (Org.).Direito,EducaçãoeDemocracia. Curitiba: GRD,2021. ISBN978-65-992732-8-5
DOTTA,AlexandreGodoy.AAvaliaçãodaEducaçãoJurídica noBrasil: QuestõesdeEficiênciaede QualidadeAplicadasaoProcessoPedagógicode Formaçãodo
BacharelemDireitoIn:EnsinoJurídiconoBrasil:190anosdehistóriaedesafios.PortoAlegre: OABRS,2017,v.1,p.37-63.
DOTTA,AlexandreGodoy.Aestrutura eofinanciamentoda pós-graduaçãonoBrasil nocontextodo desenvolvimentodoserviço públicodeeducação.A&C. REVISTADE
DIREITOADMINISTRATIVO&CONSTITUCIONAL (IMPRESSO).,v.14,p.229,2014.doi:http://dx.doi.org/10.21056/aec.v14i56.100
DOTTA,AlexandreGodoy.AImplantaçãodePolíticasPúblicasdeAvaliação da QualidadeComoMeiodeRealizaçãodaEducaçãocomoumBemPúblico In:
MEZZAROBA, Orides; GERALDO,PedroHeitorBarros; FONTAINHA,Fernandode Castro. (Coords). Direito, educação, ensino emetodologiajurídicos. Florianópolis:
FUNJAB,2012,v.1,p.193-208.
DOTTA,AlexandreGodoy.AImplantaçãodePolíticasPúblicasdeAvaliação da QualidadeComoMeiodeRealizaçãodaEducaçãocomoumBemPúblico In:
MEZZAROBA, Orides; GERALDO,PedroHeitorBarros; FONTAINHA,Fernandode Castro. (Coords). Direito, educação, ensino emetodologiajurídicos. Florianópolis:
FUNJAB,2012,v.1,p.193-208.ISBN:9788578401061,http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0fe6a94848e5c68a
DOTTA,AlexandreGodoy.Apolíticadeavaliaçãodaqualidadedaeducaçãosuperiorbrasileira:dapropostaconcebida àregulamentaçãoimplementada. Umestudodos
resultadosdoexamedaOABedoENADEparaoscursosdebachareladoemDireito.JusNavigandi (Online,v.17,2012.
DOTTA,AlexandreGodoy.APolíticadeAvaliaçãodaQualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasil.Curitiba:2016. Tese.(DoutoradoemEducação).PontifíciaUniversidade
CatólicadoParaná–PUCPR. OrientadoraProfa. Dra.MariaLourdesGisi.Curitiba:2016.
DOTTA,AlexandreGodoy.APolíticadeAvaliaçãodaQualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasil.Curitiba:2016. Tese.Doutorado emEducação.PontifíciaUniversidade
CatólicadoParaná,PUC/PR,Curitiba.
DOTTA,AlexandreGodoy.Apolíticadeavaliaçãodaqualidadedaeducaçãosuperiorbrasileira:dapropostaconcebida àregulamentaçãoimplementada. Umestudodos
resultadosdoexamedaOABedoENADEparaoscursosdebachareladoemDireito.JusNavigandi (Online,v.17,p.1.2012.http://jus.com.br/revista/texto/22700
DOTTA,AlexandreGodoy.Auxílio financeirocomopolíticade desenvolvimentode pesquisanobrasilno âmbitodapós-graduaçãostrictosensu: análisequantitativa da
concessãodebolsas CAPESnoperíodode 1995 até2016In:Eventode IniciaçãoCientíficadoCentroUniversitárioAutônomodo Brasil, 2019,Curitiba.AnaisdoEventode
IniciaçãoCientíficadoCentroUniversitárioAutônomodoBrasil. Curitiba:Alexandre GodoyDotta,2020.v.5.p.27http://
https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4526
DOTTA,AlexandreGodoy.Auxílio financeirocomopolíticade desenvolvimentode pesquisanoBrasil noâmbitodapós-graduaçãostrictosensu: análisequantitativa da
concessãodebolsas CAPESnoperíodode 1995 até2016,2019.http://https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/4526
DOTTA,AlexandreGodoy.Direito,Educação eDemocracia.Curitiba:GRD, 2021,(noprelo).
DOTTA,AlexandreGodoy.El HistóricodelDesarrollo delaPolíticaPúblicadeEducaciónambientalenBrasilIn:BRAVO,ÁlvaroSánchez;GABARDO,Emerson. (Coords.).
EstudiossobreDesarrolloSocioambiental.Sevilha:PuntoRojo,2015,p.85-98.ISBN:9788416611850
DOTTA,AlexandreGodoy.EnsinodoDireito:aqualidadeentreavaliaçãoeexpansão.OEstadodoParaná-cadernoDireito&Justiça. Curitiba,p.3-3,2007.
http://www.paranaonline.com.br/canal/direito-e-justica/news/260175/
DOTTA,AlexandreGodoy.EnsinodoDireito:avaliação decursoe aimportânciadoENADE. OEstado doParaná-caderno Direito&Justiça.Curitiba,p.2-2,2006.
DOTTA,AlexandreGodoy.EstudoEmpírico-AnalíticodaPolíticaPúblicadeAvaliaçãodaQualidadeEducaçãoSuperiornoBrasilIn:DireitoePolíticasPúblicasnoBrasil.
Curitiba:InstitutoMemória, 2017,v.1,p.40-69.
DOTTA,AlexandreGodoy.EstudoEmpírico-AnalíticodaPolíticaPúblicadeAvaliaçãodaQualidadeEducaçãoSuperiornoBrasilIn:DireitoePolíticasPúblicasnoBrasil.
Curitiba:InstitutoMemória, 2017,v.1,p.40-69.ISBN: 9788555231896
DOTTA,AlexandreGodoy.KREUZ, L.R.K.Plano NacionaldeEducação(PNE)e"ideologiadegênero"nasescolas-daignorânciaaoconservadorismo. In:Reformas
Legislativasde umEstadoem Crise.Curitiba:Íthala,2018,v.1, p.273-290.
DOTTA,AlexandreGodoy.Lapolíticapubblicaperlavalutazionediqualitàcomeilmodo dellavalutazionedell'educazionecomeun bene pubblico. Revista
EurolatinoamericanadeDerechoAdministrativo,v.4,p.43-57, 2017.10.14409/rr.v4i2.7117.
DOTTA,AlexandreGodoy. OProcessodeConstruçãodaPolíticaPúblicadeAvaliaçãoda QualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasilIn:VIII CongressoBrasileiro deHistória
daEducação,Maringá.Maringá:SociedadeBrasileirade HistóriadaEducação,2015.p.146-147 http://www.ppe.uem.br/8cbhe/resumos/pdf/c_ind/ci-eixo1.pdf
DOTTA,AlexandreGodoy. OsIndicadoresdedesenvolvimentodoServiçoPúblicodeEducaçãoSuperiornoBrasilIn:XXXCongressoBrasileirodeDireitoAdministrativo,
2016,Natal.AregeneraçãodaAdministraçãoPúblicaBrasileira.Curitiba:Íthala,2017.p.231-231
DOTTA,AlexandreGodoy.PolíticaPública daEducaçãoSuperiornoBrasil:a efetividadedaavaliaçãoinstitucionalnoâmbitodoSINAES. Curitiba:2009.Dissertação.
(MestradoemEducação).PontifíciaUniversidadeCatólicadoParaná–PUCPR. Curitiba:2009.
DOTTA,AlexandreGodoy.PolíticapúblicadaeducaçãosuperiornoBrasil: aefetividadedaavaliaçãoinstitucional noAMBITOdoSINAES. Curitiba:2009.Dissertação
(Metrado emEducação,PontifíciaUniversidade CatólicadoParaná,PUC/PR,Curitiba,Brasil
DOTTA,AlexandreGodoy.Políticaspúblicasdeavaliaçãodaqualidadeda educaçãosuperiorcomomeioderealizaçãodaeducaçãocomoumbempúblico. OSistema
NacionaldeAvaliação daEducaçãoSuperior-SINAES.JusNavigandi (Online).,v.17,p.12,2012.http://jus.com.br/revista/texto/23149
DOTTA,AlexandreGodoy.Publicpoliciesfortheassessmentofquality oftheBrazilianhighereducationsystem.RevistadeInvestigaçõesConstitucionais, Curitiba,v.3,p.53-69,
2016.10.5380/rinc.v3i3.49033.
DOTTA,AlexandreGodoy.SILVA,BrunaIsabelleSimioni;estrutura eofinanciamentodapós-graduaçãonoBrasilnocontextodo desenvolvimentodoserviçopúblicoIn:IX
EventodeIniciaçãoCientífica daUniBrasil-IXEVINCIUNIBRASIL,2014, Curitiba. DireitoeCiênciana Contemporaneidade. Curitiba:InstitutoMemória,2014.v.2.p.131–134.
DOTTA,AlexandreGodoy.Strutturaefinanziamentodelsettore postlaureain brasile nelcontestodellosviluppo delserviziopubblico dell’educazione. Revista
EurolatinoamericanadeDerechoAdministrativo,v.2,p.7-23,2015. 10.14409/rr.v2i1.4628.
DOTTA,AlexandreGodoy.;BERTAZOLLI, CarolinaBragliaAloise;HigherEducationinBrasil:theUniversityforallProgram (PROUNI)from 2005to2012.RevistaMexicana
Statum Rei RomanaedeDerechoAdministrativo.,v.23,p.45-81,2019.
DOTTA,AlexandreGodoy;BERGAMASCHI, IgorFelipe; Odireitoà educaçãoea Constituição Federal de1988:afunçãodoEstadoBrasileiroIn: IXEvento deIniciação
CientíficadaUniBrasil-IXEVINCI UNIBRASIL, 2014,Curitiba.ColetâneadeArtigosCientíficos. ResumosExpandidos.Projetosde Pesquisa.ResumosSimples.Resenhas.
Curitiba:InstitutoMemória, 2014.v.3.p.117
DOTTA,AlexandreGodoy;BERTAZOLLI,Carolina.HigherEducationinBrazil:theUniversityforallProgram(PROUNI)from2005 TO2012.Revista MexicanaStatum Rei
RomanaedeDerechoAdministrativo,v.23, p.45-81,2019.10.6084/m9.figshare.13193567.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;CABRAL, RodrigoMaciel.Mínimoexistencialnahermenêuticadajurisprudênciabrasileira referenteàspolíticaspúblicas relativasaodireitoà
educação. RECHTD.Revista deEstudosConstitucionais,Hermenêuticae Teoriado Direito,v.10,p.138-149, 2018.http://dx.doi.org/10.4013/rechtd.2018.102.05.
DOTTA,AlexandreGodoy;CABRAL, RodrigoMaciel;Mínimoexistencialnahermenêuticadajurisprudênciabrasileira referenteàspolíticas públicas relativasaodireitoà
educação. RECHTD.REVISTADEESTUDOSCONSTITUCIONAIS,HERMENÊUTICAE TEORIADODIREITO.,v.10, p.138-149,2018
http://revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/article/view/rechtd.2018.102.05/60746469
DOTTA,AlexandreGodoy;CUNHA FILHO,ValterFernandesda.AQualidadedoEnsinoJurídico noBrasil: OprocessodeavaliaçãoENADE,Exame de Ordem eoSelo
OABRecomenda.CadernosdaEscolade Direito,v.1,p.107-111,2014.
DOTTA,AlexandreGodoy;CUNHA FILHO,ValterFernandesda.EVINCI: DifusãodoConhecimentoeInovação.RevistaExpressão.Curitiba, p.64-67,2016.
DOTTA,AlexandreGodoy;CUNHA FILHO,ValterFernandesda;A QualidadedoEnsinoJurídiconoBrasil: Oprocesso deavaliaçãoENADE,Exame de Ordem eoSelo
OABRecomenda.CADERNOS DAESCOLA DEDIREITOERELAÇÕESINTERNACIONAISDAUNIBRASIL.v.1,p.107-111,2014.
http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/473
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson. Formação profissionaldodocentedoscursosdeDireitonoBrasil:distribuiçãodosprofessorestituladose aofertade
programasdepós-graduaçãostrictosensuIn: DireitoeCiência. Curitiba:InstitutoMemória, 2014,v.1,p.200-214. https://doi.org/10.5281/zenodo.4617294
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson. FormaçãoProfissional doDocente daEducaçãoSuperiornoBrasil: atitulação,o regimedetrabalhoea ofertade
programasdepós-graduação In:FormaçãoProfissional:InvestigaçãoEducacionalsobre teorias, políticasepráticas.Atasdo XXColóquiodaSecçãoPortuguesadaAFIRSE.
Lisboa: Instituto deEducação daUniversidadede Lisboa, 2014,p.455-471.
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson;AAvaliaçãodaQualidade daEducaçãocomoEstratégiadePromoçãodoDesenvolvimentoIn:ISeminárioÍtaloBrasileiroemInovaçõesRegulatóriasemDireitosfundamentais,DesenvolvimentoeSustentabilidade,2011.Curitiba: NegóciosPúblicos,2011.p.537-540
DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson;A QualidadedaEducaçãoSuperiornoBrasil: aspectos históricose regulatóriosda políticapúblicadeavaliaçãoIn:UTN,
InstitutodePesquisaseEstudosemAdministração Universitária-INPEAU, 2013,BuenosAires.XIIIColoquio InternacionaldeGestiónUniversitaria enAméricadelSurRendimientosAcadémicosyEficaciaSocial dela Universidad.BuenosAires:Edutecne,2013.v.1. p.165-

XCVI.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.
C.

CI.
CII.

CIII.
CIV.
CV.
CVI.
CVII.

CVIII.
CIX.
CX.
CXI.
CXII.

CXIII.
CXIV.
CXV.
CXVI.
CXVII.
CXVIII.

CXIX.
CXX.
CXXI.
CXXII.

CXXIII.

CXXIV.

CXXV.

CXXVI.
CXXVII.
CXXVIII.
CXXIX.
CXXX.
CXXXI.
CXXXII.
CXXXIII.
CXXXIV.
CXXXV.
CXXXVI.
CXXXVII.
CXXXVIII.
CXXXIX.

CXL.
CXLI.
CXLII.
CXLIII.
CXLIV.

CXLV.
CXLVI.
CXLVII.
CXLVIII.

CXLIX.
CL.
CLI.
CLII.
CLIII.

CLIV.

CLV.
CLVI.

CLVII.
CLVIII.
CLIX.

CLX.
CLXI.
CLXII.

CLXIII.
CLXIV.

CLXV.

CLXVI.

CLXVII.
CLXVIII.
CLXIX.
CLXX.
CLXXI.

CLXXII.
CLXXIII.
CLXXIV.

DOTTA,AlexandreGodoy; GABARDO,Emerson; FormaçãoProfissional doDocente daEducaçãoSuperiornoBrasil: atitulação,o regimedetrabalhoea ofertade
programasdepós-graduação In:FormaçãoProfissional:InvestigaçãoEducacionalsobre teorias, políticasepráticas.Atasdo XXColóquiodaSecçãoPortuguesadaAFIRSE.
Lisboa: Instituto deEducação daUniversidadede Lisboa, 2014,p.455-471ISBN: 9789898272171,afirse.ie.ul.pt/atas/AFIRSEActas2013.pdf
DOTTA,AlexandreGodoy; GUSSO,CassianaCatenaci; Considerações acercadasmedidasSocioeducativasnoBrasil:opapeldoestadoe aalternativaparaavidaem
liberdade.AnaisdoEVINCI-UniBrasil.v.1,p.728-743,2016.http://https://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/view/907/883
DOTTA,AlexandreGodoy;KOGLIN,Meire Cristina Teixeira; OPlanoNacional daEducaçãoe aatuaçãojudicialnaefetividadedo direitofundamentalàeducaçãobásicaIn:
LimitesdoControledaAdministraçãoPúblicanoEstadodeDireito.Curitiba:Íthala,2019,v.1,p.21-38.ISBN:9788555441745
DOTTA,AlexandreGodoy;KOGLIN,Meire CT. OPlanoNacionaldaEducaçãoeaatuaçãojudicialnaefetividadedo direitofundamentalàeducaçãobásicaIn: Limitesdo
controledaadministraçãopública noEstadode Direito.Curitiba: Íthala,2019,v.1,p.21-38.
DOTTA,AlexandreGodoy;KREUZ, Letícia;PlanoNacionaldeEducação (PNE)e"ideologia degênero"nasescolas-daignorânciaaoconservadorismoIn:Reformas
Legislativasde umEstadoem Crise.Curitiba:Íthala,2018,v.1, p.273-290.ISBN: 9788555441103
DOTTA,AlexandreGodoy;LOPES,Andréa Roloff Responsabilidadesocialdasinstituiçõesdeeducaçãosuperior:pespectivasde novosmarcosfrente aomundo
globalizadoIn:ActasDelIICongresoInternacionalCiencias, TecnologíasYCulturas.Dialogoentrelas DisciplinasdelConocimiento.haciael FuturodeAmericaLatinay el
Caribe,2010,Santiago de Chile.Diálogoentrelasdiciplnasdelconocimiento.Santiago deChile:UniversidaddeSantiagodeChile,2010.v.1.p.222-264.
DOTTA,AlexandreGodoy;LOPES,Andréa Roloff.ResponsabilidadeSocialeAvaliaçãodaQualidadedasInstituiçõesdeEducaçãoSuperiorIn:ResponsabilidadSocialde
las Organizaciones:perspectivasdenuevosmarcosinstitucionales enAméricaLatina.BuenosAires:EdicionesCooperativas deBuenosAires, 2011,v.1, p.220-228.
DOTTA,AlexandreGodoy;LOPES,Andréa Roloff;ResponsabilidadeSocialeAvaliaçãodaQualidadedasInstituiçõesdeEducaçãoSuperiorIn:ResponsabilidadSocialde
las Organizaciones:perspectivasdenuevosmarcosinstitucionales enAméricaLatina.BuenosAires:EdicionesCooperativas deBuenosAires, 2011,v.1, p.220-228.ISBN:
9789876520959
DOTTA,AlexandreGodoy;MARQUES, CamilaSalgueirodaPurificação;Programassociais,a exclusãosocialeavedaçãoaoretrocesso:direitossociaisnoBrasilemcrise.
REVISTADODIREITO(SANTACRUZDOSUL. ONLINE).v.3,p.2-22,2017http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v3i53.9624
DOTTA,AlexandreGodoy;MARQUES, CamilaSP.Programassociais,aexclusãosociale avedação ao retrocesso:direitossociais noBrasilemcrise. RevistadoDireito
(SantaCruzdoSul,v.3, p.2-22,2017.10.17058/rdunisc.v3i53.9624
DOTTA,AlexandreGodoy;NEVES, OP.Históriadaformaçãode mestradoedoutoramentode1965-2013noBrasil:ummapadoserviçode educaçãopúblicanosistema
depós-graduação.Figshare.JournalContribution,2020.10.6084/m9.figshare.13193561.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;NEVES, OziasPaese.Historyofmaster’sand doctoraldegreetrainingfrom1965-2013inbrazil:amap of thepubliceducationserviceinthe
postgraduatesystem.Europeanscientificjournal,v.1, p.164 -,2015.http://https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13193561.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;NEVES, OziasPaese;History OfMaster’sanddoctoraldegreetrainingfrom1965-2013InBrazil:AMap Of ThePublicEducationService In The
PostgraduateSystemIn:4th InternationalScientificForum.Kocani:EuropeanScientific Institute,2015,v.1,p.464-477.
http://eujournal.org/files/journals/1/books/ISF.Oxford.Vol.1.2015.pdf
DOTTA,AlexandreGodoy;PACHECO,J.C.Vulnerabilidade dosdireitosfundamentaisdacriançaejudicializaçãodaeducaçãoinfantil In:SANTANO,A.C.; GABARDO,E.
Direitos Fundamentaisnanova ordemmundial.Curitiba: Íthala,2018,p.37-56.
DOTTA,AlexandreGodoy;PACHECO,JucianeCleto;Vulnerabilidadedosdireitos fundamentaisdacriançaejudicializaçãoda educaçãoinfantil In:SANTANO,AnaClaudia;
LORENZETTO,BrunoMeneses; GABARDO,Emerson. Direitos Fundamentaisnanovaordemmundial.Curitiba:Íthala,2018,p.37-56.ISBN: 9788555441400
DOTTA,AlexandreGodoy;Publicpoliciesfortheassessmentofquality oftheBrazilianhighereducationsystem.RevistadeInvestigaçõesConstitucionais.v.3,p.53-69,2016.:
doi:http://dx.doi.org/10.5380/rinc.v3i3.49033
DOTTA,ALEXANDREGODOY; RICARDO,Hérick.Odireitoàeducação noBrasile oserviçoadequadocomogarantiafundamentaldesuaefetivaçãoIn:Eficiênciaeética
nodireitoadministrativo. Curitiba:Íthala, 2017,p.19-30.
DOTTA,AlexandreGodoy;RICARDO, Hérick;A educaçãocomoumDireitoSocial Fundamental:Direitoe CiêncianaContemporaneidade.AnaisdoEventodeIniciação
CientíficadaUniBrasil.IXEVINCI 2014.ColetâneadeArtigos Científicos.ResumosExpandidos.ProjetosdePesquisa.ResumosSimples.Resenhas.Curitiba:Instituto
Memória,2014.v.3.p.115.
DOTTA,AlexandreGodoy;RICARDO, Hérick; Odireito àeducaçãonoBrasileoserviçoadequadocomo garantiafundamentaldesuaefetivação In:Eficiênciaeéticano
direitoadministrativo.Curitiba: Íthala,2017,p.19-30.,ISBN:9788555440854
DOTTA,AlexandreGodoy;ROLOFF,Andrea.ResponsabilidadeSocial das InstituiçõesdeEducaçãoSuperior:PerspectivasdeNovosMarcos FrenteaoMundo
Globalizado.Cadernos deResumos.USACH-SantiagodoChile:IICongresoInternacional del Conocimiento:Ciencias, TecnologíasyCulturas,2010.
DOTTA,AlexandreGodoy;ROZINA,NatháliaPanza Hollanda;Odireitoàeducaçãoe aConstituiçãode1988:oconceito dedireito àeducaçãoIn: IXEvento deIniciação
CientíficadaUniBrasil-IXEVINCI UNIBRASIL, 2014,Curitiba.Direitoe CiêncianaContemporaneidade.Curitiba:InstitutoMemória, 2014.v.3.p.111DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,B.I.S.AatuaçãodoPoderPúbliconofinanciamentodaeducaçãoIn: DOTTA,A.G.;GOMES,E.B. (Coords.).Direito eCiência.Curitiba:
InstitutoMemória,2014,v.2,p.78-91. https://doi.org/10.5281/zenodo.4617468
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BIS.ADignidadedaPessoaHumanaeaEfetividadedosDireitosSociais:umolharsobreocontextobrasileiro. CadernosdaEscolade
Direito,v.1,p.14-24,2016. http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.13225217.v1.
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BrunaIsabelleSimioni;Aatuação doPoderPúbliconofinanciamentodaDeducaçãoIn: GOMES,EduardoBiacchi;DOTTA,Alexandre
Godoy.(Coords.).DireitoeCiência na Contemporaneidade.AnaisdoEventodeIniciaçãoCientíficada UniBrasil.IXEVINCI2014.ColetâneadeArtigos Científicos.Curitiba:
InstitutoMemória,2014,v.2,p.78-91.
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BrunaIsabelleSimioni;A Dignidade daPessoaHumanae aEfetividadedos DireitosSociais:umolharsobreocontextoBrasileiro.
CadernosDaEscola De DireitoERelaçõesInternacionaisDa Unibrasil,v.1, p.14-24,2016.http://https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225217.v1
DOTTA,AlexandreGodoy;SILVA,BrunaIsabelleSimioni;Efetividadedosdireitos fundamentaissociaisnoBrasileo respeitoaoprincípiodadignidadedapessoahumanaIn:
A existênciadignaeaAdministraçãoPúblicadoSéculo XXI.Curitiba: Íthala,2019,v.1,p.27-37.ISBN:9788555441738
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro.Aspectos doprocessodeinclusãodamulhernoespaçodaeducaçãonoBrasil:Análisedatitulaçãode mestrase
doutorasem programas depós-graduaçãostrictosensude1989até2016.SalaCriminal,v.1,p.1 -,2018.http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.13225196.v2
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;Aspectos doprocessodeinclusãodamulhernoespaçodaeducaçãonoBrasil:Análisedatitulaçãode mestrase
doutorasem programas depós-graduaçãostrictosensude1989até2016.SalaCriminal.v.1,p.1,2018.Referênciasadicionais:português.Meiode divulgação:Meio digital.
http://https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13225196.v2
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;Aspectos doprocessodeinclusãodamulhernoespaçodaeducaçãonoBrasil:análise datitulaçãodemestrase
doutorasem programas depós-graduaçãostrictosensude1989até2016In:JurisdiçãoeProcesso na Contemporaneidade. Curitiba:CRV,2018,v.1,p.277-290.
Referênciasadicionais:Brasil/Português.Meiode divulgação:Impresso,ISBN: 9788544426159
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;DOTTA,Alexandre Godoy. Inclusão damulhernoespaçoeducacionalbrasileiro:aspectoshistóricosdatrajetória da
femininanaeducaçãosuperiorIn:EducaçãoeInterseccionalidades.Curitiba:NEAB/UFPR,2018,v.1,p.283-298.,ISBN:9788566278217,Home
https://books.google.com.br/books?id=kaVDwAAQBAJ&lpg=PA11&dq=educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20interseccionalidades%20L%C3%ADgia%20Ziggiotti%20de%20Oliveira&hl=ptBR&pg=PA10#v=onepage&q&f=false
DOTTA,AlexandreGodoy; TOMAZONI,Larissa Ribeiro;LOBO,AndréaMariaCarneiro;ACondiçãoda MulhernoEspaçoEducacionalBrasileiro:aspectoshistóricos
sociaisdatrajetória femininaIn: XEventode IniciaçãoCientífica-UniBrasil,Curitiba:2016.
p.343.http://portaldeperiodicos.unibrasil.com.br/index.php/anaisevinci/article/download/359/343
dre Godoy;VIEIRA,JoãoVictor;AsPolíticasAvaliação daEducaçãoJurídica:A QualidadedosCursosdeBachareladoemDireito noBrasil In:Evento deIniciação CientíficaUniBrasil2017,2017,Curitiba.AnaisdoEvento deIniciaçãoCientífica (EVINCI)doCentro UniversitárioAutônomodoBrasil.Curitiba: UniBrasil, 2017.v.3.p.75-75
Duarteetal.; DPVAT: osegurode trânsito precisasercompulsório?Umaabordagem economicoinstitucionalsobreosprincipaismotivosparacompulsoriedadedoseguro
DPVAT,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.dcd
DuqueBotero;Lacorrupciónylosderechoshumanos:Teoría deladesnaturalizacióndelprincipiodemocráticoenColombia,v.2,n.4, 2018,Revistade DireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.jddb
Duro; Os regulamentos administrativosnocontextojurídicoportuguês:aconstitucionalidadee titularidadedos regulamentosindependentes,v.2, n.6, 2018,Revistade Direito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.jd
Enei;Serviçopúblico podeserprestadoemambiente deconcorrênciaoupressupõeumregimedeprivilégioouexclusividade?,v.1,n.2,2017,Revista deDireitoAdministrativo
e Infraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.jvle
Faria; GovernançacorporativanaAdministraçãoPública,v.3,n.8,2019, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.eff
FerrazJr;Arelaçãomeio/fimnateoriageraldodireitoadministrativo,v.1,n.2,2017,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.tsfj
FerrazJunior;DIREITODECONSTRUIRELICENÇADE CONSTRUÇÃO,v.2,n.7,2018, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.tsfj
Ferraz;DASREGRASDEGOVERNANÇACORPORATIVA, TRANSPARÊNCIAE GESTÃODERISCOS,v.2, n.7, 2018, RevistadeDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.sf
Ferraz;DoaçõesempresariaisàPrefeituraPaulistana,v.1,n.1,2017,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.sf
Ferraz;Privilégiosprocessuaisdafazendapúblicaeprincípiodaisonomia,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.sf
Ferraz;Responsabilidadecivilpordanoecológico,v.2,n.4,2018,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.sf2
Figueiredo, CarlaReginaBortolazandCabral,Flávio Garcia.Inteligênciaartificial:machinelearning naAdministraçãoPública:Artificialintelligence:machinelearninginpublic
administratio,n.. InternationalJournalof DigitalLaw,BeloHorizonte,v.1, n.1, p.79-96,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1figueiredo
FLORIANI,L.B.R.OquepodemosaprendercomStarbucks,Wal-Mart eLidl? Umaanálisedatentativadeuniformizaçãododireitocontratualdecompraevenda
internacional demercadorias:Whatcanwelearn withStarbucks,Wal-MartandLidl?An analysisoftheattemptof uniformizationofthecontractuallawofinternationalpurchase
andsaleofgoods. RevistaBrasileira dePesquisasJurídicas,v.1,n.1,p.27-46,2020. DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.lbrf.ISSN 2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/2.
Françaetal.;Ainvalidaçãoadministrativa dasconcessõesdeserviçospúblicosregidaspelaleifederal8.987/1995,v.1,n.1,2017,Revista deDireitoAdministrativoe
Infraestrutura-RDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.vrf
Françaetal.;AINVALIDAÇÃOEA CONVALIDAÇÃODOSATOSADMINISTRATIVOS NAADMINISTRAÇÃOPÚBLICA DOESTADODORIOGRANDE DO
NORTE,v.2,n.7,2018,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.vrf
Françaetal.;Invalidaçãoeconvalidação docontrato administrativono direitobrasileiro,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.vrf
França;Estado,separaçãodosPoderese alegitimidadedemocráticadojuiz:umaleiturapráticadocontrolejudicialdadiscricionariedadeadministrativa,v.1,n.1,2017,Revista
deDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi: http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.pgf
FREITAS,D.C.de.DireitoFundamentalàEducaçãoeoAmálgamadasCharterSchools:análisedo (des)equilíbrio entre asesferaspúblicae privada: Fundamental Rightto
EducationandtheAmalgamofCharterSchools:analysis ofthe(dis)balancebetweenthepublicand privatespheres.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1, n.1, p.119139, 2020.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.dani.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/6.
Freitasetal.;Desafiosdo mercadodeinfraestrutura,v.2,n.5,2018,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi: http://dx.doi.org/10.48143/rdai/05.ibejioab
Friedrich,DeniseBittencourtandPhilippi,JulianaHornMachado.Inclusão digitaleblockchaincomoinstrumentosparao desenvolvimentoeconômico:Digitalinclusionand
blockchainasinstruments foreconomicdevelopment.InternationalJournalofDigitalLaw,BeloHorizonte,v.1,n.1,p.97-116,2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1friedrich
Furlan;Breveestudosobreanaturezajurídicadovalorexigido paraofornecimentodomiciliardeáguapotávelsob regime deconcessão,v.1,n.1,2017,Revista deDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/01.vf
Gabardo,EmersonandLazzarotto,GabrielStrapassonandWatzko, NicholasAndreyMonteiro.Ética públicaeparcialidadenocombate àcorrupção:ocaso TheIntercept
Brasilvs. OperaçãoLavaJato:Publicethicsand partialityinthefightagainstcorruption:TheInterceptBrasilvs. OperationCarWash.InternationalJournalof DigitalLaw,Belo
Horizonte,v.2,n.1,p.151-198,2021.https://doi.org/10.47975/IJDL/1gabardo
Galil;Improbidadeadministrativaecrimesde responsabilidade:Pet.3.240Agr/DF,v.3, n.8, 2019,Revistade DireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.jvtg
Gallegos Fedriani;LanuevaleydemedidascautelarescontraelEstado Nacional,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.pogf
GodoyDotta,AlexandreLapoliticapubblicaperlavalutazionediqualitàcomeilmodo dellavalutazionedell'educazionecomeunbenepubblico. RevistaEurolatinoamericana
De DerechoAdministrativo.,v.4,p.43-57,2017 Referênciasadicionais:português.Meiodedivulgação:Meio digital.doi:http://dx.doi.org/10.14409/rr.v4i2.7117
GodoyDotta,Alexandre.StrutturaEFinanziamentoDelSettorePostLaureaInBrasile Nel Contesto DelloSviluppoDelServizioPubblicoDell’educazione.Revista
EurolatinoamericanaDeDerechoAdministrativo.V.2,P.7-23,2015. doi:http://dx.doi.org/10.14409/rr.v2i1.4628
GOMES,L.G.doC.;CAMARGO,M.Efetividadedos direitoshumanose aOrdemConstitucionalBrasileira:EffectivenessofHumanRightsand theBrazilian Constitutional
Order.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.1,p.74-95,2020.DOI: http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.01.lg.ISSN 2675-8431
https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/4.
GonçalvesJunioretal.;Vontadedaconstituiçãoecrimelicitatóriodoart.89daLei8.666:ambienteempresarialnocapitalismobrasileiro decompadrio,diantedocontrolejudicial
penalpós-operaçãoLavaJato,epropostasparauniroBrasilcontracriseética,políticae econô,v.2,n.4,2018, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.jcgj
Gonçalves;Funçõesevaloresdodireitoadministrativo,v.1,n.3, 2017,Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.pg
Guimarães;PRORROGAÇÃOPORINTERESSEPÚBLICODASCONCESSÕESDESERVIÇOPÚBLICO:COMENTÁRIOSÀDECISÃODOSUPREMO
TRIBUNAL FEDERALNORECURSOORDINÁRIOEMMANDADODESEGURANÇA34.203/DF,v.2, n.7, 2018,Revista de DireitoAdministrativoeInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/07.fmvg
GuiridlianLarosa;Larecienteley regulatoriadelcontratodeparticipaciónpúblico privadaenargentina,v.1,n.3,2017,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/03.jdgl
Gutiérrezetal.; Regímendemodificación alcontratodeparticipación público--privada (PPP)XXXen Uruguay,v.3,n.8,2019,RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.aaag
HANTHORNE,B.de O.C.;BECKER,J.Arelativizaçãodoprincípiodavedaçãoaononliquet: ateoriadascapacidadesinstitucionais: Therelativizationoftheprincipleofsealing
tothenonliquet:thetheory ofinstitutionalcapacities.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2, n.2, p.105-135,2021.DOI: http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.hanthorne.ISSN
2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/33.
Harger;AinconstitucionalidadedaresponsabilidadeobjetivanaLei12.846/2013,v.1,n.2,2017, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/02.mh
Hupffer, HaideMariaandPetry, GabrielCemin. (Des)Controledigital decomportamentoe aproteçãoaolivre desenvolvimentodapersonalidade. InternationalJournalof Digital
Law,BeloHorizonte,v.2,n.1,p.111-132, 2021.https://doi.org/10.47975/IJDL/1hupffer
Ito, ChristiananddeSousaSantos,Fábio.E-Procuremente Contratosinteligentes:desafiosdamodernizaçãotecnológicadacontrataçãopúblicanoBrasil:E-Procurement and
SmartContracts:challengesin thetechnologicalmodernization ofBrazilianpublicprocurementprocedure.InternationalJournalofDigital Law,BeloHorizonte,v.1,n.2,p.55-69,
2020.https://doi.org/10.47975/IJDL/1ito
Jaborandyetal.;A (des)XXXjudicializaçãodapolíticapúblicadesaúdeapartirdoprincípioda fraternidade,v.2,n.4,2018, Revistade DireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAI
doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.ccmj
JACOB,J.p.R.; FONSECA,M.S.M.da.Aspectoshistóricos doprocessodecriaçãodaJustiçaEleitoralnoBrasil:Republicanismo,TenentismoeCoronelismo:Historical
aspectsoftheprocessofcreatingElectoralJusticeinBrazil:Republicanism,Tenentismand Coronelism.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.1,p.143-173, 2021.
DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.2.jacob.ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/25.
Kobus,RenataCarvalhoand do Carmo Gomes,Luiz Geraldo.AeducaçãodigitalnoensinobásicocomodireitofundamentalimplícitonaEradosAlgoritmos: Digitaleducation
inbasiceducationasafundamental rightimplicitintheAgeofAlgorithms.InternationalJournalofDigitalLaw,BeloHorizonte,v.1,n.2,p.71-96,2020.
https://doi.org/10.47975/IJDL/2kobus
KREUZ,L. R. C. UlissesouMacunaíma:reflexõessobre direito, heroísmoeaexperiênciaconstitucionalbrasileiracontemporânea: Ulysses orMacunaíma: reflections onlaw,
heroismandthecontemporaryBrazilianconstitutionalexperience. RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.2,p.211-239,2021.DOI:
http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.kreuz. ISSN2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/37.
Lapaz;Análisisdelasmedidasdecomplianceyself-cleaningenel ámbitodelacontrataciónpública,v.3,n.8,2019, RevistadeDireitoAdministrativoe Infraestrutura-RDAI doi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.gl
Lembo;Alocaçãode riscosemcontratosdeparceriaspúblico-privadasemmetrôs:asexperiênciasdaslinhas4e 6deSãoPaulo,v.3,n.9,2019,Revista deDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/09.cml
Levin;Espaçosterritoriaisespecialmenteprotegidos:comentáriosaojulgamentoproferidonaADIN4.717/DF,v.2,n.6,2018, RevistadeDireitoAdministrativo eInfraestruturaRDAI doi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.al
Levin;PregãoEletrônico evantajosidadenascontrataçõespúblicas:estudoàluzdajurisprudênciadoTribunaldeContasda União,v.2,n.4,2018, RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/04.al
LIU,Z.; CHEN,Y.CulturalStudyon traditionalChinesePapermaking:ProblemAwarenessandResearchReview:Estudoculturalsobre fabricaçãodepapeltradicionalna
China: reflexãosobreotemae revisãodaspesquisas.RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.2,n.2,p.183-209,2021.DOI:http://dx.doi.org/10.51284/rbpj.02.liu.ISSN
2675-8431https://ojs.eduvaleavare.com.br/index.php/rbpj/article/view/36.
Lucenaetal.; Odoloespecíficoeasformalidadespertinentesàdispensaouàinexigibilidade delicitação:análisedojulgadoInq.3.962/DF,v.3,n.8,2019,RevistadeDireito
Administrativo eInfraestrutura-RDAIdoi:http://dx.doi.org/10.48143/rdai/08.pfcl
Lucena;Fundaçãodedireitoprivado regida pornormasdedireitopúblico: análisedoMS32.703/DF,v.2,n.6,2018,RevistadeDireitoAdministrativoeInfraestrutura-RDAIdoi:
http://dx.doi.org/10.48143/rdai/06.pfcl
MACEDO, R. C.M.de; CRAMER, G.S.Monitoramentoeletrônicofeminino:regaliadeumaclasse favorecida:Femaleelectronicmonitoring:privilege ofa favoredclass.
RevistaBrasileiradePesquisasJurídicas,v.1,n.2,p.65-82,2020. DOI:http://dx.doi.org/10.

