
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO GRUPO DE 
ESTUDOS DE DIREITO & ECONOMIA POLÍTICA 

 
 

Com a ciência da Coordenadoria de Pesquisa da Faculdade de Direito da UPM,             
estão abertas as inscrições para o grupo de estudos “Direito & Economia            
Política” para o 2º semestre de 2020 nos seguintes termos: 

 

1. O grupo de estudos tem caráter permanente e é coordenado pelo Professor Dr. Rodrigo O.               

Salgado; 

1.1. A critério da coordenação e mediante a aprovação nas devidas instâncias universitárias,            

poderá ser criado grupo de pesquisa sob temas relacionados; 

 

2. As inscrições se destinam ao preenchimento de 18 vagas efetivas, sendo 14 destinadas a              

discentes de graduação e 04 de pós-graduação do PPGDPE da Faculdade de Direito. 

2.1. Poderão ser admitidas(os) participantes ouvintes, a critério da coordenação do          

grupo. 

2.2. As(os) participantes ouvintes terão preferência nas futuras seleções do grupo de           

estudos; 

2.3. Na eventual criação de grupo de pesquisa, as(os) participantes efetivas(os) terão           

preferência na seleção de discentes de graduação;  

2.4. Caso não haja preenchimento das vagas destinadas às pós-graduandas(os), elas serão           

distribuídas entre estudantes da graduação. 

 

3. Para admissão no grupo as(os) estudantes interessadas(os) devem estar matriculadas(os)          

entre a 1ª e a 10ª etapa da Graduação em Direito. 

3.1. No caso das(os) estudantes do PPGDPE, a seleção observará as determinações do            

programa para a sua efetiva participação. 

 

4. Inscrições no processo seletivo. 

4.1. As inscrições serão realizadas até o dia 27 de junho de 2020 pelo preenchimento da               

ficha de inscrição, disponível em:  https://forms.gle/YJWCyzvAsFEUgkbi8  

 

https://forms.gle/YJWCyzvAsFEUgkbi8


 

5. O processo seletivo será composto de duas fases: 

5.1. Preenchimento da ficha de inscrição, na qual a(o) candidata(o) deverá inserir sua carta             

de motivação em formato PDF, demonstrando o interesse em participar do grupo de             

estudos; 

5.1.1. Além de nome completo e nº de matrícula, a carta de motivação deverá conter              

no máximo 2000 caracteres com espaço; 

5.1.2. Na ficha de inscrição a(o) interessada(o) deverá indicar a ordem de preferência            

para o subgrupo que quer participar. 

5.2. Entrevista com as(os) estudantes selecionadas(os) pela coordenação do grupo; 

 

6. O aluno será desligado do grupo nos seguintes termos: 

6.1. Ausência injustificada a 3 reuniões ou duas reuniões consecutivas; 

6.2. O não cumprimento das atividades propostas; 

6.3. Por vontade do aluno, através de aviso ao Professor Coordenador; 

 

7. Das atividades do Grupo: 

7.1. Para as atividades de 2020/21, o grupo será dividido em 02 eixos temáticos com 03               

subgrupos cada, descritos no Anexo I deste edital e com bibliografia básica própria; 

7.1.1. Antes da primeira reunião do grupo, as(os) aprovadas(os) confirmarão sua          

preferência por um dos subgrupos; 

7.2. Os subgrupos ficarão responsáveis por parte da bibliografia do eixo temático, devendo            

apresentá-la aos demais em encontro a ser marcado pela coordenação; 

7.2.1.Cada subgrupo deverá produzir ao final dos encontros um artigo científico próprio,            

a ser publicado em obra conjunta; 

7.3. A leitura da bibliografia de todos os subgrupos é obrigatória à todas(os) as(os)             

estudantes do grupo; 

7.4. O grupo de estudos poderá organizar eventos, seminários, obras coletivas, revistas,           

podcasts, vídeos e afins a fim de discutir temas relacionados ao seu objeto de estudos; 

 

8. Objetivos Gerais: 

8.1. Compreender as relações entre Direito e Economia Política, contribuindo para o debate            

crítico sobre o tema; 

8.2. Contribuir para a formulação teórica sobre o papel do Direito na produção e             



 

distribuição de riqueza; 

8.3. Fornecer subsídios para a compreensão de fenômenos contemporâneos da Economia          

Política a partir do conjunto de técnicas de que se utiliza o Estado para a realização de                 

sua política econômica; 

8.4. Compreender diversas perspectivas teóricas relacionadas a ambas as áreas a fim de            

investigar, de modo plural, fatos macroeconômicos relevantes que possuam         

reverberação jurídica, assim como fatos jurídicos que ecoam no universo          

macroeconômico; 

 

9. A elaboração de artigo científico referente às atividades exercidas pelo grupo fará jus à              

atribuição de horas de pesquisa a critério da Coordenação de Pesquisa e Extensão da              

Faculdade  de  Direito   da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

9.1. Ao final de cada eixo temático o grupo organizará a publicação de livro com os artigos                

produzidos pelos subgrupos. 

9.1.1. A mera apresentação do artigo não garantirá sua publicação, ficando a cargo da             

coordenação a seleção dos textos a serem publicados em obra conjunta.  

 

10. As atividades serão realizadas em datas a serem definidas pelo Professor, havendo            

possibilidade de participação remota; 

 

11. A relação dos alunos aprovados será publicada até o dia 11 de julho de 2020. 

 

 

 

 

São Paulo, 18 de junho de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Oliveira Salgado 
  



 

ANEXO I 

EIXOS TEMÁTICOS, SUBGRUPOS E BIBLIOGRAFIA 
 

Eixo Temático  I - Crise de 2008/09 
 

1º Encontro: a crise de 2008/09 
 
Bibliografia:  
 
VAROUFAKIS, Ianis. O Minotauro Global: a verdadeira origem da crise financeira e o futuro da 
economia global. São Paulo: Autonomia Literária, 2016. (leitura da obra completa). 
 
2º Encontro 

Subgrupo - Regulação Econômica do Espaço Urbano 
Bibliografia:  

HARVEY, David. “As raízes urbanas das crises capitalistas”. In: Cidades rebeldes: do direito à              

cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes. 2014. pp. 67-133. 

 
Subgrupo  – Tributação e Finanças Públicas 

Bibliografia:  
 
GASSEN, Valcir; D'ARAUJO, Pedro Júlio Sales; PAULINO, Sandra Regina da F.. Tributação sobre 
consumo: o esforço em onerar mais quem ganha menos. Sequência (Florianópolis), 
Florianópolis ,  n. 66, p. 213-234,  July  2013 . 
 

Subgrupo  – Desigualdade de Renda 
 
PISTOR, Katarina. The Code of Capital: how law creates wealth and inequality. New Jersey: 
Princeton University Press, 2019, pp. ix a 22. 
 
 
3º Encontro 

Subgrupo - Regulação Econômica do Espaço Urbano 
Bibliografia:  

ZECHIN, Patrick; HOLANDA, Frederico. A dimensão espacial da desigualdade socioeconômica.          
GOT, Porto, n. 13, p. 459-485, jun. 2018. Disponível em          
<http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2182-12672018000100021&lng
=pt&nrm=iso>. 

FELDMAN, Sarah. Avanços e limites na historiografia da legislação urbanística no Brasil. Revista             
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, n. 4, p. 33-47, 2001. 

SANTOS, Milton. “Explicações parciais da pobreza urbana”. In: SANTOS, Milton. Pobreza Urbana.            



 

São Paulo: Edusp, 2013. pp. 23-33 

 
Subgrupo  – Tributação e Finanças Públicas 

Bibliografia:  
 
DWECK, Esther. TEIXEIRA, Rodrigo Alves. A política fiscal do governo Dilma e a crise econômica. 
Texto para Discussão. Unicamp. IE, Campinas, n. 303, jun. 2017 
 

Subgrupo  – Desigualdade de Renda 
 

Bibliografia:  
 
MILANOVIC, Branko. A Desigualdade no Mundo: uma nova abordagem para a era da 
globalização. Coimbra: Actual, 2017, pp. 21 a 56. 
 
4º Encontro 

Subgrupo - Regulação Econômica do Espaço Urbano 
Bibliografia:  

ROLNIK, Raquel. “Financeirização Global da Moradia”. in Guerra dos lugares: a colonização da             

terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017. pp. 19-140 

 
Subgrupo  – Tributação e Finanças Públicas 

Bibliografia:  
 

LUKIC, Melina de Souza Rocha. Extrafiscalidade e Regulação da Economia: as mudanças            
tributárias nos Governos Lula e Dilma. Sequência (Florianópolis), Florianópolis , n. 71, p.             
197-220,  Dec.  2015 

 
Subgrupo – Desigualdade de Renda 

Bibliografia:  
 
MILANOVIC, Branko. A Desigualdade no Mundo: uma nova abordagem para a era da 
globalização. Coimbra: Actual, 2017, pp. 57 a 126. 
 
 
5º Encontro 

Subgrupo  - Regulação Econômica do Espaço Urbano 
Bibliografia:  

ROLNIK, Raquel et al. O Programa Minha Casa Minha Vida nas regiões metropolitanas de São               

Paulo e Campinas: aspectos socioespaciais e segregação. Cadernos Metrópole, v. 17, n. 33, p.              

127-154, 2015. 



 

VILLAÇA, Flávio. São Paulo: segregação urbana e desigualdade. Estudos avançados, v. 25, n. 71,              

p. 37-58, 2011. 

EAL, Suely Ribeiro. A retração da acumulação urbana nas cidades brasileiras: a crise do Estado               

diante da crise do mercado. Cad. Metrop., São Paulo , v. 19, n. 39, p. 537-555, Aug. 2017 .                   

Available from  

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2236-99962017000200537&lng=en&

nrm=iso>. access on  17  June  2020. 

 
Subgrupo  – Tributação e Finanças Públicas 

Bibliografia:  
 

ANDRADE, José Maria Arruda de. A política econômica e a governança dos gastos tributários              
indiretos. Revista Consultor Jurídico, 30 ago. 2015. 

ANDRADE, José Maria Arruda de. D’ARAÚJO, Pedro Júlio Sales. A reforma tributária e os dados               
sociais. Revista Consultor Jurídico, 2019. 

 
Subgrupo – Desigualdade de Renda 

Bibliografia:  
 
MEDEIROS, Marcelo; SOUZA, Pedro H. G. Ferreira de; CASTRO, Fábio Avila de. O Topo da               
Distribuição de Renda no Brasil: Primeiras Estimativas com Dados Tributários e Comparação com             
Pesquisas Domiciliares (2006-2012). Dados, Rio de Janeiro , v. 58, n. 1, p. 7-36, Mar. 2015 .                 
Available from  
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582015000100007&lng=en&
nrm=iso>. access on  18  June  2020.  https://doi.org/10.1590/00115258201537. 
 
SOUZA, Pedro H. Ferreira de. Uma História de Desigualdade: a concentração de renda entre os 
ricos no Brasil (1926-2013).São Paulo: Hucitec, 2018, pp. 177 a 193. 
 
6º Encontro 

 
Subgrupo  - Regulação Econômica do Espaço Urbano 

Bibliografia:  

PANTA, Mariana. Raça e espaço urbano no Brasil. In: Relações raciais e segregação urbana:              

trajetórias negras na cidade. 2018. (Doutorado em Ciências Sociais) – Universidade Estadual            

Paulista “Julio de Mesquita Filho”. Marília, 2018. Disponível em:<         

https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/157155/panta_mas_dr_mar.pdf?sequenc

e=3&isAllowed=y >. pp. 44-76 

 
Subgrupo  – Tributação e Finanças Públicas 

https://doi.org/10.1590/00115258201537


 

Bibliografia:  
 

ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. Reforma Tributária no Brasil: Princípios norteadores e           
propostas em debate. Novos estud. CEBRAP, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 213-244,  Aug.  2018  

 
Subgrupo  – Desigualdade de Renda 

Bibliografia:  
 
MOREIRA, Adilson José. Pensando Como Um Negro: ensaio de hermenêutica jurídica. Revista de             
Direito Brasileira. São Paulo, SP,  v. 18, n. 7 , p. 393 - 421, Set./Dez. 2017. 

+um texto a definir 
 
 
7º Encontro 

Subgrupo  - Regulação Econômica do Espaço Urbano 
Bibliografia:  

SANTORO, Paula Freire. Gênero e planejamento territorial: uma aproximação. Anais, p. 1-16,            

2019. Disponível em: <    

http://www.abep.org.br/publicacoes/index.php/anais/article/viewFile/3378/3237>. 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. A mobilidade das mulheres na cidade de São            

Paulo. São Paulo, 2016. Disponível em: <       

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/informes_u

rbanos/?p=253815>. 

 
Subgrupo  – Tributação e Finanças Públicas 

Bibliografia:  
 

ORAIR, Rodrigo; GOBETTI, Sérgio. Reforma Tributária e Federalismo Fiscal: Uma análise das 
propostas de criação de um novo Imposto Sobre o Valor Adicionado para o Brasil. Rio de Janeiro. 
Texto para Discussão IPEA, 2019. Disponível em: 
https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/sites/observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/files/
u49/td_2530.pdf. Acesso em 16/06/2020. 

 
Subgrupo  – Desigualdade de Renda 

Bibliografia:  
 
BONETTI, Alinne de Lima & ABREU, Maria Aparecida A. Faces da desigualdade de gênero e raça 
no Brasil. Brasília: Ipea, 2011. Capítulos 3 e 6. 
 
8º Encontro 

Apresentação das conclusões e encerramento do eixo temático. 

https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/sites/observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/files/u49/td_2530.pdf
https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/sites/observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/files/u49/td_2530.pdf
https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/sites/observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/files/u49/td_2530.pdf

