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ATA	DA	COMISSÃO	DE	AVALIAÇÃO	DO	PRÊMIO	CAPES	DE	TESE	-	EDIÇÃO	2020		
Edital	nº	10/2020	

	
Aos	 29	 de	maio	 de	 2020,	 foi	 realizada	 a	 reunião	 da	 COMISSÃO	 DE	 AVALIAÇÃO	 DO	 PRÊMIO	

CAPES	DE	TESE,	no	âmbito	do	Programa	de	Pós-Graduação	Stricto	Sensu	em	Direito	da	Faculdade	Autônoma	
de	 Direito	 -	 FADISP,	 em	 cumprimento	 ao	 Edital	 CAPES	 nº	 10/2020:	 Prêmio	 Capes	 de	 Tese	 -	 Edição	 2020.	
Abertos	os	 trabalhos,	 o	Coordenador	Adjunto	do	Programa,	 Professor	Doutor	 Lauro	 Ishikawa,	 agradeceu	a	
presença	de	 todos	os	membros	da	Comissão,	 composta	pelos	Professores	Doutores	Maitê	Moro,	Francisco	
Pedro	 Jucá,	Henrique	Garbellini	Carnio,	Lauro	 Ishikawa	e	Ricardo	dos	Santos	Castilho,	na	 forma	da	Portaria	
FADISP	nº	02/2020.	 	Em	seguida	 foi	 lido	o	Edital	CAPES	nº	10/2020	e	esclarecido	que	 todos	os	alunos	que	
defenderam	suas	Teses	de	Doutorado	na	FADISP	no	ano	de	2019,	foram	comunicados	por	correio	eletrônico.	
Foram	 inscritas	 para	 seleção	 para	 os	 fins	 do	 referido	 Edital	 três	 Teses,	 todas	 defendidas	 em	 2019.	 Após	
avaliarem	os	 trabalhos	 apresentados,	 a	 Comissão	de	Avaliação,	 com	a	 abstenção	do	 voto	do	Professor	Dr.	
Henrique	Garbellini	 Carnio,	 em	 razão	 de	 ter	 sido	 o	Orientador	 do	 candidato	 inscrito	 e	 eleito,	 	 deliberou	 o	
seguinte:	 foi	 indicada	 a	 Tese	 de	 Doutorado	 intitulada	 “Desenvolvimento	 sustentável	 entre	 utopia	 e	
realidade:	 risco,	 liberdade	 e	 responsabilidade	 no	 mercado	 financeiro”,	 de	 autoria	 de	 Alexandre	 Lima	
Raslan,	sob	orientação	do	Professor	Dr.	Henrique	Garbellini	Carnio,	que	está	de	acordo	com	os	critérios	de	
elegibilidade	 indicados	 no	 item	 1.4	 do	 Edital	 mencionado.	 Eis	 as	 justificativas	 da	 escolha:	 "A	 tese	 de	
doutorado	de	Alexandre	Lima	Raslan,	intitulada	'Desenvolvimento	sustentável	entre	utopia	e	realidade:	risco,	
liberdade	e	responsabilidade	no	mercado	financeiro'	foi	a	escolhida	perante	outras	duas	que	concorreram	à	
indicação	 neste	 Instituição.	 Dois	 destaques	 que	 contribuíram	 para	 a	 escolha	 foram:	 (i)	 a	 autenticidade	 da	
escrita,	uma	vez	que	a	tese,	de	fato,	foi	construída	por	meio	de	um	texto	escorreito,	sem	repetições	literais	
ou	quase	sem	interpretação	da	bibliografia	que	lhe	serve	de	base,	algo	que	nem	sempre	tem	se	verificado	em	
trabalhos	 acadêmicos	 hodiernamente	 e	 (ii)	 a	 originalidade	 do	 tema,	 pois	 ao	 enfrentar	 o	 conceito	 de	
desenvolvimento	sustentável,	o	autor	superou	a	banalização	e	mesmice	na	qual	este	tema	tem	sido	envolto,	
evidenciando	 inclusive	como,	em	muitos	casos,	seu	objeto	 tem	servido	de	tábula	rasa	para	 justificativas	de	
atitudes	obtusas	 em	 relação	 ao	meio	 ambiente	no	Brasil.	 Além	desses	dois	 destaques,	 o	 trabalho	 faz	 uma	
análise	 inovadora	ao	estreitar	o	tema	com	a	realidade	do	mercado	financeiro,	utilizando	conceitos	teóricos	
tanto	 da	 teoria	 econômica	 quanta	 da	 sociologia	 e	 da	 filosofia	 política.	 Trata-se	 de	 um	 trabalho,	 portanto,	
muito	cuidadoso	em	relação	à	 sua	metodologia	e	proposição.	Também	foi	digno	de	nota	pela	Comissão,	o	
fato	de	que	o	trabalho	escolhido,	no	cotejo	com	os	demais,	apresenta,	além	de	uma	profunda	análise	teórica,	
uma	 importante	contribuição	prática	para	a	 realidade	brasileira,	 sem	achismos	ou	diletantismos,	haja	vista	
que	seu	autor	é	Procurador	de	Justiça	no	Mato	Grosso	do	Sul,	tendo	sempre	atuado	com	distinção	na	causa	
jurídica	 ambiental,	 chegando	 até	mesmo	 a	 participar	 como	Membro	 Auxiliar	 do	 CNMP	 sobre	 as	 questões	
afetas	ao	tema	no	cenário	nacional.	Por	fim,	a	Comissão	também	verificou,	nos	trilhos	do	edital	proposto	pela	
CAPES,	 que	 a	 produção	 acadêmica	 do	 autor	 sobre	 o	 tema	da	 tese	 foi	 robusta,	 algo	 que	 o	 diferenciou	 dos	
demais	 concorrentes	 desta	 instituição".	 Proclamada	 a	 escolha,	 o	 Coordenador	 Adjunto	 do	 Programa	 e	
membro	da	Comissão	de	Avaliação	 informou	que	será	 inscrita	a	Tese	no	site,	conforme	o	referido	Edital,	e	
agradeceu	a	participação	e	a	presença	de	todos.	

	
São	Paulo,	29	de	maio	de	2020.	

	
	
	

Professor	Dr.	Lauro	Ishikawa	


