
O Centro realizou, no dia 7 de dezembro de 2022, uma mesa-redonda sob o tema “Regulação 

e Segurança Jurídica: impacto e responsabilidade social”. O evento contou com a participação 

de autoridades, acadêmicos e especialistas das áreas citadas, assim como do setor de 

desenvolvimento socioeconômico sustentável.
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Proferida pelo ministro do Supremo Tribunal 

Federal André Mendonça, a palestra principal 

dedicou-se à responsabilidade social. O ma-

gistrado afirmou que essa temática “demanda 

uma atuação multidisciplinar dos mais diferen-

tes agentes públicos e privados. Isso se dá, pois 

a responsabilidade social possui quatro gran-

des temas: educação, saúde, segurança pública 

e sustentabilidade”. De forma sucinta, ele desenvolveu cada um dos eixos destacados, trazendo luz 

para o trabalho do Judiciário e sublinhando a importância das agências reguladoras brasileiras como 

instrumentos de suporte e reforço das decisões judiciais, legislativas e administrativas. 

Já a diretora-presidente da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico, Veronica Sánchez, 

tratou da importância da regulação e do seu im-

pacto nos investimentos no Brasil. Ela abordou, 

ainda, o papel da ANA na uniformização regula-

tória e na harmonização das normas nacionais. 

Em seu entendimento, “houve um movimento 

legislativo importante para dar segurança jurídi-

ca para o setor do saneamento com o objetivo 

de dar previsibilidade para o investido”. 

Estiveram presentes também o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª  Região, 

Marcus Abraham, que abordou a temática sob a ótica do direito tributário; o deputado estadual do 

Rio de Janeiro Eduardo Cavaliere; o advogado, fundador da H2V LAW e vice-presidente da Associa-

ção Comercial do Rio de Janeiro, Décio Freire; o diretor-presidente da CEDAE, Leonardo Elia Soares; 

o vice-presidente de Relações Institucionais da Aegea Saneamento, Rogério Tavares; e a diretora do

FGV Ceri, Joisa Dutra, entre outros convidados.

O evento foi mediado pela diretora-executiva da Câmara de Mediação e Arbitragem da Fundação 

Getulio Vargas e coordenadora acadêmica do Centro de Inovação do Judiciário, Juliana Loss, que 

apontou a relevância de oportunizar debates sobre temas de impacto no Direito e na sociedade, 

destacando a mesa-redonda como um espaço de discussão qualificada sobre os assuntos em pauta. 

O encerramento da mesa-redonda ficou a cargo do presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, 

que reiterou a necessidade de que os ordenamentos jurídico, legislativo e regulatório proporcionem 

segurança e previsibilidade a fim de atrair investimentos privados nacionais e, sobretudo, estrangeiros.

O ministro do STF André Mendonça profere a palestra principal da 

mesa-redonda com o tema de responsabilidade social. 

Advogado Décio Freire foi um dos convidados, que participaram de 

discussões sobre regulação e segurança jurídica.


