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• CADERNOS DIREITO GV

: RECONHECIMENTO COM CONCEITO MÁXIMO 

O curso de graduação da DIREITO GV foi reconhecido

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) com con-

ceito máximo global 5, segundo a Portaria 319, publi-

cada no Diário Oficial da União em 13.3.2009.

Além disso, a DIREITO GV também foi reconhecida pela

Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo

(OAB/SP), que, por meio de parecer de Luiz Flávio

Borges D’Urso (presidente da OAB/SP), destaca “[...]

o magnífico desempenho do corpo docente, instalações

e organização didático-pedagógico (sic) dessa digna

Escola de Direito”.  

Segundo Adriana Ancona de Faria (coordenadora de

graduação da DIREITO GV), “o conceito máximo obti-

do junto ao MEC corrobora um projeto que buscou

uma grande diferenciação desde o início. A DIREITO

GV foi criada para formar advogados e profissionais

que saibam encarar os complexos desafios impostos

pela sociedade contemporânea relacionadas ao

ambiente jurídico”.

: DIREITO GV PARTICIPA DE COMPETIÇÃO 

DE ARBITRAGEM EM FRANKFURT 

A DIREITO GV participou do Frankfurt Investiment

Arbitration Moot Court 2009, entre 4 e 6 de março, na

Alemanha. Orientada por Salem Nasser (professor e

coordenador do núcleo de direito global da DIREITO GV),

a equipe foi composta pelos alunos Gisela Mation e

Daniel Tavela, do 5º ano. Em 2008, junto com Pedro

Fida, eles conquistaram a primeira colocação na com-

petição de mediação organizada pela CCI de Paris. 

Essa competição alemã começou em 2008, reunindo

equipes oriundas de escolas de direito da Austrália e

Europa. Neste ano, participaram mais de 20 escolas de

direito, oriundas de outros continentes e avaliadas por

uma equipe composta por mais de 30 árbitros. 

As escolas competiram baseadas em um estudo de caso

sobre um tratado de investimento bilateral, dentro do

sistema de regras de proteção a investimentos. O caso

estava disponível no site da organização desde o início

de setembro de 2008.

As equipes sustentaram oralmente a apresentação

perante o tribunal arbitral e foram proibidas de fazer uso

de anotações ou memoriais. Tudo foi baseado no sis-

tema de argumentos orais, com perguntas e respostas.

As disputas ocorreram na sede da Câmara de Comércio

e Indústria de Frankfurt. 

A DIREITO GV já tem tradição em competições inter-

nacionais. Ainda neste ano, mandou a terceira delega-

ção para participar da competição de mediação e

arbitragem, ocorrida em Paris, e formou uma equipe que

participou da seleção de escolas brasileiras para a

Jessup, competição que simula julgamentos da Corte

Internacional de Justiça. 
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: COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE

MESTRADO ORGANIZOU ENCONTRO PARA

ESCLARECER DÚVIDAS DOS CANDIDATOS

A DIREITO GV promoveu, em 4 de março, 

um encontro com a coordenação do programa

de mestrado em direito e desenvolvimento para

esclarecer as principais dúvidas de candidatos

e interessados em participar do processo

seletivo, que selecionou até 20 alunos para 

a segunda turma. As inscrições encerraram-se

em 16 de março. 

Além da presença de Oscar Vilhena Vieira

(coordenador do programa de mestrado da

DIREITO GV), o encontro reuniu alguns

professores que ministram disciplinas no

mestrado, como Ronaldo Porto Macedo Jr.

e Eurico Marcos Diniz de Santi (DIREITO

GV), e alunos da primeira turma.

: EVENTOS ACADÊMICOS DIREITO GV

: WORKSHOP INTERNACIONAL SOBRE 

ENSINO DO DIREITO

Em 9 e 10 de março, aconteceu, no auditório da DIREITO

GV, o II International Workshop on Legal Education -

“Methodology Matters”. 

O workshop, idealizado pela coordenação de metodo-

logia da DIREITO GV, foi organizado pelos pesquisado-

res do núcleo de metodologia de ensino, sob a

supervisão da pesquisadora Ieda Miyuki Koshi Dias de

Lima (DIREITO GV).

Com o objetivo de realizar um fórum de debates, troca

de idéias e experiências entre estudiosos e acadêmicos

de diversos países sobre metodologia do ensino jurídi-

co, o evento contou com a participação dos professo-

res Gail Hammer e Larry Weiser (Gonzaga Law School,

EUA); Andrés Cuneo (Faculdade de Direito da

Universidade Diego Portales, Chile); Soledad Biedermann

(Universidade Católica de Assunção, Paraguai); Daniel

Bonilla e Diego Medina (Universidade de Los Andes,

Colômbia); e Gustavo Maurino (Universidade de San

Andrés e de Palermo, Argentina). Também participaram

do evento, como membros da mesa, José Garcez

Ghirardi, Oscar Vilhena Vieira e Alexandre dos Santos

Cunha (DIREITO GV).

A abertura do workshop foi realizada pelo professor Ary

Oswaldo Mattos Filho (diretor da DIREITO GV),

enquanto o professor Antonio Ignácio Angarita Ferreira

da Silva (vice-diretor acadêmico da DIREITO GV) foi res-

ponsável pelo encerramento do evento.

A programação do workshop previu quatro painéis de

debates, cada qual com um tema específico: (i) Why

Methodology Matters; (ii) Educating Lawyers; (iii) The Place

of Teaching; e (iv) Teaching Law in Practice. A dinâmica

dos trabalhos incluía uma palestra prévia aos debates

como forma de norteá-los.

Além das palestras e debates realizados nos quatro pai-

néis, a programação do workshop previu ainda momentos

de trocas de experiências entre representantes de institui-

ções de ensino superior (IES) nacionais e internacionais.

: PROGRAMA DE MESTRADO

Ary Osvaldo
Mattos Filho,
diretor da
DIREITO GV

Mesa de
debates:
José Garcez
Ghirardi, 
Gail Hammer,
Diego Medina
e Larry Weiser
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O primeiro deles aconteceu no final do primeiro dia de

seminário, com a mesa redonda formada por represen-

tantes de algumas instituições brasileiras, representantes

do núcleo de metodologia da DIREITO GV e seu coorde-

nador, José Garcez Ghirardi. O objetivo desse encontro

foi discutir os entraves e as propostas para o desen-

volvimento do debate da profissionalização do ensino 

jurídico no Brasil e a importância da metodologia de ensi-

no para atingir essa finalidade.

O segundo momento foi a recepção de 16 estudantes

colombianos, supervisionada pelo professor Diego

Medina, como parte das atividades da disciplina de direi-

to comparado da Universidade de Los Andes. As ativi-

dades dos alunos foram previamente planejadas pela

coordenação de metodologia da DIREITO GV, com

apoio da pesquisadora Luciana de Oliveira Ramos

(DIREITO GV). A programação envolveu atividades aca-

dêmicas e culturais. Entre elas, destacam-se a aula

sobre contratos ministrada pelos professores André

Rodrigues Corrêa (DIREITO GV) e Diego Medina; a aula

com a professora Flávia Scabin (DIREITO GV), na clí-

nica de negócios inclusivos; a aula do professor Diego

Medina sobre precedentes judiciais, realizada na

Sociedade Brasileira de Direito Público (SBDP); e visi-

tas a órgãos do poder judiciário.

Ao final do evento, a coordenação de metodologia da

DIREITO GV informou ao público sobre o lançamento

das duas primeiras publicações sobre metodologia de

ensino do direito (Ensino jurídico participativo: constru-

ção de programas, experiências didáticas, coordenada

por José Garcez Ghirardi e Rafael Domingos Faiardo

Vanzella; Métodos de ensino em direito: conceitos para

um debate, coordenada por José Garcez Ghirardi) e

aproveitou o momento para agradecer o apoio institu-

cional da Escola.

: MESA DE DEBATES COM DAVID M. TRUBEK

A coordenação de pesquisas da DIREITO GV organizou,

em 30 de março, a primeira mesa de debates sobre direi-

to e desenvolvimento de 2009. Os participantes do encon-

tro debateram uma agenda contemporânea dos estudos

e proposições no campo do direito e desenvolvimento. A

mesa contou com a participação de David M. Trubek (pro-

fessor do Center for World Affairs and the Global

Economy, da Universidade de Wiscosin) e foi dirigida por

Mario Gomes Schapiro (coordenador de pesquisas da

DIREITO GV). 

Trubek é um dos fundadores e, ainda hoje, um dos prin-

cipais autores da agenda Law and Development. É autor,

entre outros, junto com Alvaro Santos, do livro The New

Law and Economic Development: A Critical Appraisal

(Cambridge: Cambridge University Press, 2006) e de diver-

sos textos sobre o assunto.  

Acaba de ser lançada uma coletânea com a tradução de

seus textos sobre direito e desenvolvimento intitulada 

“O Novo Direito e Desenvolvimento: presente, passado,

futuro” com organização de José Rodrigo Rodriguez

(DIREITO GV). O livro é mais um volume da coleção

“Direito, Desenvolvimento, Justiça” organizada pela

DIREITO GV e publicada pela editora Saraiva.

: SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DA JUSTIÇA

A DIREITO GV promoveu, em 27 de março, o seminário

“Gestão da justiça e do processo - um debate ... continua >>

Organizadores e
participantes do

II International
Workshop on

Legal Education
-“Methodology

Matters”

José Garcez
Ghirardi (coord.
de metodologia

da DIREITO GV),
Luciana de

Oliveira Ramos,
Ana Mara França

Machado, Ligia
Paula Pires Pinto
Sica, Ieda Miyuki

Dias de Lima e
Vivian Cristina

Schorscher
(pesquisadoras
do núcleo de

metodologia da
DIREITO GV)
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<< volta ... sobre a modernização do poder judiciário atra-

vés de mecanismos de gestão”, com a participação de

diversos especialistas e professores especializados no

estudo sobre o judiciário. 

Segundo Paulo Eduardo Alves da Silva (DIREITO GV),

coordenador do seminário, “o evento contribuiu, por meio

do debate acadêmico, às diversas iniciativas que se esta-

belecem no plano nacional para incrementar e melhorar os

processos de gestão do judiciário”.

O evento foi para convidados e contou com a participação

de professores da DIREITO GV, da Secretaria de Assuntos

Legislativos do Ministério da Justiça, do Tribunal de Justiça

de São Paulo, da USP, do Centro de Estudos das

Sociedades de Advogados (Cesa), da OAB de São Paulo,

da FGV-DIREITO Rio e de outros importantes institutos. 

: AULA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA

Para debater a importância da jurisprudência na forma-

ção do futuro advogado, o professor Yuri Carajelescov

(DIREITO GV), que ministra a oficina de jurisprudência

da DIREITO GV, promoveu uma aula especial sobre o

assunto em 27 de março. Para isso, convidou, para uma

conversa com os alunos, Paulo Furtado (juiz e assessor

da Presidência do TJ/SP), Paulo Thadeu Gomes da Silva

(procurador regional da República - 3ª Região) e Paulo

Mulato (gerente jurídico da Elektro S/A). 

: NOTÍCIAS

: PUBLICAÇÃO DE IMPACTO INTERNACIONAL

Marta Rodriguez de Assis Machado, 

Flavia Portella Püschel e José Rodrigo

Rodriguez (DIREITO GV) publicaram o artigo

The Juridification of Social Demands and 

the Application of Statutes: An Analysis of 

the Legal Treatment of Antiracism Social

Demands in Brazil na Fordham Law Review. 

O artigo discute a aplicação das normas jurídicas

sobre racismo pelo Tribunal de Justiça de São

Paulo (TJ/SP) para questionar a suposta

indiferença do poder judiciário em relação a

demandas desta natureza. CLIQUE AQUI para ler. 

A Fordham Law Review tem fator de impacto

1,182, segundo o Journal Citation Report, 

e está classificada em 17º lugar entre as

revistas norte-americanas pela combinação

dos critérios levados em conta no ranking

da Washington & Lee University School of Law

(CLIQUE AQUI para ver). 

: ÍNDICE DE CONFIANÇA NA JUSTIÇA

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo

de 7 de março informou que a DIREITO GV

e o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre)

estudam lançar, até meados do ano, um índice

de confiança na justiça (ICJ). Semelhantemente

aos índices de inflação e de confiança no

consumidor, o objetivo do novo índice é

mensurar a confiabilidade das instituições 

do judiciário junto à população brasileira. 

Para a professora Luciana Gross Cunha

(DIREITO GV), uma das responsáveis pelo

projeto, a criação deste índice justifica-se pelo

fato de que a atuação do judiciário é

fundamental para o desenvolvimento do país.

“Uma das questões que afeta profundamente o

desenvolvimento econômico e social de um país

é a capacidade do judiciário de se apresentar

como uma instância legítima na solução de

conflitos que surgem no ambiente ... continua >>

Seminário
Gestão da

justiça e do
processo

http://lawlib.wlu.edu/LJ/index.aspx
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<< volta ... social, empresarial e econômico. 

Uma das formas de se medir essa legitimidade

é através das motivações que levam os cidadãos

a utilizar (ou não) e a confiar (ou não) no

judiciário, em termos de eficiência, imparcialidade

e honestidade”, afirma. 

Luciana explica que o índice avaliará, por meio

de um conjunto de perguntas aplicadas aos

cidadãos de sete das principais capitais do

país, a imagem que a justiça brasileira tem aos

olhos dos indivíduos, no que diz respeito à

eficiência, imparcialidade e honestidade; além

da capacidade das instituições do sistema 

de justiça de se mostrarem como canais de

solução dos conflitos que afetam os cidadãos. 

Esse tipo de índice é inédito no país e se diferencia

das pesquisas de confiança nas instituições

elaboradas, por exemplo, pela Transparência

Brasil, pela sua periodicidade e metodologia,

trazendo o foco para o funcionamento da justiça,

sem que isso seja medido a partir da comparação

com outras instituições.

: PESQUISA SOBRE A POLÍTICA 

EXTERNA BRASILEIRA

A DIREITO GV e a Fundação Friedrich Ebert

estão com pesquisa em andamento que procura 

mapear os limites de competência para atuação

na política externa dos ministérios e das

secretarias diretamente ligadas ao poder executivo.

A primeira constatação, contrariando o senso

comum, indica que todas essas instâncias têm

alguma competência em política externa. 

Quase todos os ministérios têm, inclusive, o

poder de representar o Brasil internacionalmente

em suas respectivas áreas de atuação, sem 

a necessidade de consultar o Ministério das

Relações Exteriores (MRE). O resultado

completo da pesquisa será publicado em

meados de 2009, na quinta edição do evento

FOCOS – Fórum Contexto Internacional e

Sociedade Civil.

Michelle Ratton Sanchez (professora de

direito global da DIREITO GV) e Cássio

França (Fundação Friedrich Ebert - Brasil),

coordenadores da pesquisa, explicam que

essa situação é perfeitamente legal. “A

constituição federal é clara ao atribuir a

competência de formular a política externa

exclusivamente ao presidente da república, 

no artigo 84, inciso II. Não existe, no desenho

do Estado brasileiro, uma lei que atribua

competências exclusivas ao Itamarati em

relação à política externa”, explica Michelle.

Segundo a professora, a motivação da pesquisa

era saber se a política externa brasileira é

tratada como política pública no Brasil. Para

isso, o estudo seguiu uma metodologia que 

se iniciou com a identificação da distribuição 

de competências (e, por conseguinte, dos

momentos de participação na formulação 

da política) entre os três poderes.

Para explicitar melhor o papel da política externa

em cada uma das repartições analisadas, os

pesquisadores utilizaram uma legenda

semelhante a um semáforo. Classificados em

vermelho estão os órgãos responsáveis pelo

monitoramento e implementação das políticas

internacionais em âmbito nacional. Em amarelo,

os que atuam em cooperação técnica. Os mais

importantes e relevantes, assinalados em verde,

possuem competência para falar pelo Brasil em

fóruns e negociações internacionais e podem ser

considerados aptos para formular e decidir sobre

a política externa. 

Do total de órgãos envolvidos na estrutura 

do poder executivo federal, a porcentagem de

órgãos ligados a relações internacionais pode

chegar a números altos, como quase 80% 

na Secretaria Especial de Políticas para as

Mulheres. Entre os ministérios, ... continua >>
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<< volta ... aqueles com órgãos mais competentes

para temas relacionados à política externa são:

Ministério da Educação (MEC); Ministério do Meio

Ambiente (MMA); Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Ministério

dos Esportes (ME); Ministério da Fazenda (MFaz);

Ministério do Turismo (MTur); e o Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Todos contam com pelo menos 70% de sua

estrutura envolvida em política externa.

A segunda parte do estudo, ainda em

andamento, consiste em questionários 

e entrevistas aplicados aos ministérios. 

Em relação às primeiras respostas, algumas

hipóteses estão sendo levantadas pelos

pesquisadores para explicar essa incidência.

“O crescimento do número de negociações

internacionais e de sua importância para a

definição de políticas domésticas, nos últimos

anos, pode explicar o crescimento da

importância dos órgãos internacionais. 

No caso do Mapa, os interesses do Brasil 

na regulamentação internacional do comércio

agrícola e a rodada Doha podem ter

estimulado o aumento do número de órgãos 

no ministério relacionados à área

internacional”, aponta Michelle Ratton. 

Outra conclusão importante da pesquisa é que

em quase nenhuma das regulamentações há

previsão de cooperação com o MRE ou mesmo

entre os ministérios e desses com a presidência

para a condução da política externa. “Esse

dado explica a atuação independente dos

ministérios e aponta para uma necessidade 

de revisão crítica sobre a nossa concepção 

de formulação de política externa no Brasil”,

assinala Michelle.

: REVISTA GETÚLIO NAS BANCAS

O encontro entre o direito e a arte deu a tônica

à mais recente edição da revista Getulio, que

chegou às bancas em março. Com a presença

do professor José Garcez Ghiardi (responsável

pela disciplina Artes e Direito, que compõe a

grade de graduação da DIREITO GV), da

professora Kathrin Rosenfield (Universidade

Federal do Rio Grande do Sul) e Franklin

Leopoldo e Silva (professor livre docente do

Departamento de Filosofia da Faculdade de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP),

a revista buscou inquirir a contribuição da

literatura, das artes plásticas e da sociologia 

ao direito. Em seis páginas, os três especialistas

analisam o longo caminho da construção das

representações do direito pela arte.  

Ainda nesse mesmo diapasão, a revista Getulio

entrevistou o acadêmico João Manuel dos Santos

Cunha (professor da Universidade Federal de

Pelotas), que fez exposição sobre como a arte

dialoga com o direito, pois ambos se valem de

linguagem para criar visões de mundo. 

A crise econômica foi tratada em um artigo

escrito pelo economista Aluísio de Lima-

Campos (assessor da embaixada do Brasil

em Washington), em que são comentados 

os desdobramentos da atual crise financeira,

fala da ineficácia do FMI e da ordem atual,

concluindo que este é o momento para criar

novos mecanismos de regulamentação

internacional.

: LIVRO SOBRE JURISPRUDÊNCIA

CONSTITUCIONAL INCLUI ARTIGOS DE

ESTAGIÁRIOS E PESQUISADORES DA DIREITO GV

Em 9 de março, foi lançado o livro

Jurisprudência Constitucional: como decide 

o STF? (coordenado por Diogo Rosenthal

Coutinho e Adriana de Moraes Vojvodic) com

artigos de estagiários e pesquisadores da

DIREITO GV: Carolina Cutrupi Ferreira

(Os critérios de legitimidade reconhecidos 

pelo STF para propositura de ação direta 

de inconstitucionalidade), ... continua >>
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capa de 
Jurisprudência
Constitucional: 
como decide o STF?

<< volta ... Daniel Wei Liang Wang (Escassez 

de recursos, custos dos direitos e reserva 

do possível na jurisprudência do STF), Ester

Gammardella Rizzi (A função social da

propriedade e o conceitos de “poder de polícia”),

Juliana Bonacorsi de Palma (Limites

jurisprudenciais aos poderes de investigação 

das comissões parlamentares de inquérito),

Luciana de Oliveira Ramos (O uso dos

precedentes pelo STF em casos de fornecimento

de medicamentos) e Luciana Silva Reis

(Medidas provisórias no STF: o papel do tribunal

no presidencialismo de Coalizrio). O livro foi

editado pela Malheiros com apoio da Sociedade

Brasileira de Direito Público (SBDP).

: DEFESA DE MESTRADO

Flavia Scabin (professora e coordenadora da

clínica de negócios inclusivos da DIREITO GV)

defendeu, no final de fevereiro, sua dissertação 

de mestrado no departamento de Ciência Política

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas da USP (FFLCH/USP), ocasião em que

foi aprovada com distinção. O tema da tese é 

“A prioridade do direito sobre o bem: uma leitura

da justiça como imparcialidade de Brian Barry”. 

: A professora Érica Gorga (DIREITO GV) participou

de evento sobre fusões e aquisições internacionais

patrocinado pela universidades Vanderbilt e de

Armsterdam juntamente com professores de

ambas instituições, advogados e juízes da Corte

Suprema de Delaware. O evento -

Vanderbilt/Amsterdam Mergers and Acquisitions

Conference - ocorreu em 20 e 21 de março. 

A professora Érica Gorga também proferiu palestra

na Harvard Law School em evento que discutiu a

governança corporativa internacional das empresas

e do sistema financeiro em face a crise financeira

internacional. O trabalho apresentado sobre a

evolução recente do mercado de capitais brasileiro

foi discutido por Robert Clark (ex-Dean da Harvard

Law School). O evento, denominado “Harvard Law

School/ Sloan Foundation Corporate Governance 

Research Conference”, ocorreu em 27 de março

em Harvard.

Além disso, a professora Érica Gorga foi

convidada a participar como chair e discussant

do “Painel Market Abuses” da First International

Conference on Law & Economics at IBMEC São

Paulo in Cooperation with the Foundation for Law

and Economics at the University St. Gallen, que

ocorreu no IBMEC em 2 de abril. A professora

Érica discutiu os trabalhos apresentados pelos

professores Christoph Peter, Nelson Eizirik e 

Todd Hendersen (Chicago Law School)

: PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

: André Rodrigues Correa (professor de direito dos con-

tratos da DIREITO GV) participou, em 3 de março, do

seminário “A revisão de contratos por imprevisibilidade: a

renegociação de acordos em razão da crise econômica”,

promovido em São Paulo pelo Internews, empresa espe-

cializada no assunto. O professor falou sobre o tema “Os

contratos aleatórios que tem a imprevisão como um dos

seus elementos estão sujeitos à revisibilidade?”, assunto

bastante pertinente às incertezas provocadas pela crise

econômica financeira, que tornou os contratos muito one-

rosos. A idéia do evento é confirmar se há a possibilidade

de renegociação de contratos em relação à legislação. 
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Além do professor, participaram representantes dos

escritórios Machado, Meyer, Sendacz e Opice; Braga e

Marafon; Martinelli Advocacia Empresarial; Gabrielle

Rossa; Bechara Jr. advocacia. O encerramento foi feito

com a palestra de Gustavo Loyola (ex-presidente do

Banco Central). 

: Caio Mário da Silva Pereira (professor de direito con-

correncial da DIREITO GV) participou como professor

visitante de um curso sobre política de concorrência na

América Latina, com duração de duas semanas e encer-

ramento previsto para 6 de março, ministrado na Escola

de Direito da Universidade da Flórida (EUA). Segundo

Caio Mário, o programa trata de uma visão compara-

da das leis de defesa da concorrência no Brasil,

Argentina e Peru. 

: Em 11 de março, Salem Nasser (professor e coorde-

nador do núcleo de direito global da DIREITO GV) par-

ticipou do seminário “Comunidade Internacional e a

Crise de Gaza”, organizado pelo Instituto de Relações

Internacionais da Universidade de São Paulo. 

Salem Nasser debateu com o historiador Peter Demant

(USP) o papel da comunidade internacional e do Brasil

na resolução da crise de Gaza, que, na passagem de

2008 para 2009, provocou a morte de pelo menos mil

palestinos e que ainda continua a dificultar a vida de

outros refugiados na faixa de gaza. Além disso, em 13

e 14 de março, Salem Nasser participou do I Pré-Moot

do Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba), que con-

tou com a participação da PUC-Rio, USP, UFMG, PUC-

SP, UFRGS e da UniCuritiba.

: Bruno Meyerhof Salama (DIREITO GV) participou do

II Encontro da Advocacia Pública sobre Concorrência e

Regulação, realizado no auditório da Agência Nacional

de Telecomunicações (Anatel), em 12 e 13 de março. 

O professor traçou uma análise econômica do direito,

em mesa composta por Gilvandro Vasconcelos Coelho

Araújo (procurador-geral interino do Conselho

Administrativo de Defesa Econômica - Cade) e Ivo Gico

Júnior (advogado). 

Na abertura, o encontro contou com as presenças de

José Antonio Dias Tóffoli (advogado-geral da União),

Raimundo Carreiro (ministro do Tribunal de Contas da

União), Ronaldo Mota Sardenberg (presidente da Anatel),

Artur Badin (presidente da Cade), Marcelo de Siqueira

Freitas (procurador-geral federal), Ana Luiza Vieira

Valadares Ribeiro (procuradora-geral da Anatel) e Mauro

Luciano Hauschild (diretor da Escola da Advocacia-Geral

da União). 

: Michelle Ratton Sanchez (professora de direito global

da DIREITO GV) participou do congresso Regional

Powers, New Developmental States and Global

Governance: BRICSA in the New World Order. 

O encontro, organizado pelo Watson Institute for

International Studies da Brown University, reuniu, em 12

e 13 de março, países do mundo inteiro para debater

políticas industriais, impactos da crise financeira e eco-

nômica, estruturas democráticas, políticas sociais e tra-

balhistas e governança global e regional do ponto de

vista dos páises que compões o Bricsa (Brasil, Rússia,

Índia, China e África do Sul). 

Durante o evento, Michelle Ratton Sanchez apresentou

o paper The trials of winning at WTO: what lies behind

Brasil´s Success, escrito em parceria com Barbara

Rosenberg e Gregory Shaffer, em que analisa os fatores

que explicam o que levou o Brasil a ter uma posição pro-

tagonista junto à OMC. O artigo já foi publicado na revis-

ta da Cornell Law School. CLIQUE AQUI para ler o paper.

: Eurico Marcos Diniz de Santi (professor de direito tri-

butário e finanças públicas e coordenador do núcleo de

estudos fiscais da DIREITO GV) participou do seminá-

rio “Arrecadação de Tributos e Sonegação Fiscal no

Brasil”, em 25 de março, em Brasília. 

O encontro foi organizado pela Diretoria Executiva

Nacional do Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da

Receita Federal do Brasil (Unafisco Sindical). Eurico de

Santi falou sobre “O aperfeiçoamento da legislação tri-

butária brasileira”. 

Além dele, também participaram do debate nomes como

Bernard Appy (secretário de reformas ... continua >>
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<< volta ... econômico-fiscais do Ministério da Fazenda),

que falou sobre a reforma tributária e o desenvolvimen-

to do país; Márcio Pochmann (presidente do Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea); Ciro Gomes

(deputado federal – PSB/CE); Sérgio Gobetti (jornalista

d’O Estado de São Paulo); Sidney Rezende (jornalista

do programa Conta Corrente, da Globonews); Virgílio

Guimarães (deputado federal – PT/MG); e Ana Teresa

Holanda de Albuquerque (chefe da assessoria econômi-

ca do Ministério do Planejamento). 

: José Rodrigo Rodriguez (coordenador de publica-

ções da DIREITO GV e editor-chefe da Revista DIREI-

TO GV) participou de evento sobre ensino jurídico

promovido pelo Centro Acadêmico Hugo Simas, da

Faculdade de Direito da Universidade Federal do

Paraná (UFPR). O evento, realizado em 7 e 8 de abril,

é parte dos debates sobre reforma curricular que ocor-

rem atualmente nesta universidade e contou com a par-

ticipação de Luis Alberto Warat e Alexandre Bernardino

(UnB), além dos professores José Antônio Peres Gediel

e Abili Lima (UFPR).

: Em 7 de março, Francisco Satiro de Souza Júnior

(professor de mercado de capitais da DIREITO GV) falou

sobre problemas advindos dos contratos de derivativos

agrícolas na Fundação Armando Álvares Penteado

(Faap) para um público estimado em 300 pessoas.

: DIREITO GV PROMOVE COQUETEL DE

LANÇAMENTO DE LIVROS NA LIVRARIA DA VILA 

A DIREITO GV e a Livraria da Vila dos Jardins

promoveram, em 25 de março, coquetel de

lançamento de toda a produção acadêmica 

e editorial da Escola durante 2008. São livros,

revistas e cadernos que reúnem pesquisas,

estudos e reflexões empreendidos por

professores, alunos, pesquisadores e

colaboradores da DIREITO GV. 

: Série GVlaw

Destaque para os novos volumes da Série

GVlaw, resultado direto da pesquisa e do

ensino desenvolvidos pelos professores e

pesquisadores do programa de educação

continuada da DIREITO GV. Dos 11 títulos

lançados sob o selo, cinco são absolutamente

inéditos: Direito e economia na regulação

setorial, organizado por Mario Gomes

Schapiro (DIREITO GV); Política Fiscal,

organizado por Roberto França de

Vasconcellos (DIREITO GV); Tipos societários,

organizado por Maria Eugênia Reis

Finkelstein e José Marcelo Martins Proença

(DIREITO GV); Direito penal econômico –

análise contemporânea, organizado por

: EVENTOS 

Alguns dos novos
lançamentos da 
Série GVlaw
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Celso Sanchez Vilardi, Flavia Rahal Bresser

Pereira e Theodomiro Dias Neto (DIREITO

GV); e Responsabilidade Civil nas Relações de

Consumo, coordenado por Regina Beatriz

Tavares da Silva (DIREITO GV).

A Série GVlaw também reeditou, em 2008, 

o clássico Direito e conjuntura, escrito por José

Eduardo Faria, que trata da cadeia de relações

existente entre as instituições econômicas e

jurídicas em um mundo globalizado. 

O número total de obras editadas pela Série

GVlaw passou, do final de 2007 a março de

2009, de 10 para 21 títulos, com a criação 

de dois novos eixos de publicação, direito

econômico e solução de controvérsias. Fábia

Fernandes Carvalho Veçoso (coordenadora

de publicações do GVlaw) explica que “os

livros da Série GVlaw foram escritos a partir do

cursos, o que garante um conteúdo atualizado

e bem selecionado. A forma de abordagem dos

temas, ancorada em verdadeira pesquisa

jurídica, permite que os livros adquiram

independência em relação aos cursos”.

: Coleção Direito, Desenvolvimento e Justiça

Foi lançada a obra Auto-regulação e

desenvolvimento do mercado de valores

mobiliários brasileiro, que reúne artigos produzidos

por alunos da graduação da DIREITO GV que

concorreram ao Prêmio Bovespa-DIREITO GV.

Este prêmio, que se encontra em sua segunda

edição, foi instituído para estimular o pensamento

crítico e a produção de novas idéias que

contribuam para o desenvolvimento do mercado

brasileiro de ações. 

Ainda dentro da coleção Direito, Desenvolvimento

e Justiça, também foram lançadas obras

analisando as novas reflexões sobre direito 

e desenvolvimento, com textos selecionados 

do professor David M. Trubek (Escola de Direito

da Universidade de Wisconsin), uma das mais

renomadas autoridades mundiais no tema. 

Os textos foram selecionados e traduzidos, 

em parte, por José Rodrigo Rodriguez

(coordenador de publicações da DIREITO GV

e editor-chefe da Revista DIREITO GV). 

Além disso, a coleção traz dois lançamentos 

na área de ensino jurídico: Ensino jurídico

participativo: construção de programas,

experiências didáticas organizado por José

Garcez Ghirardi (coordenador de metodologia

da DIREITO GV) e Rafael Domingos Faiardo

Vanzella (DIREITO GV), e Métodos de ensino

em direito: conceitos para um Debate,

organizado por José Garcez Ghirardi.

Por fim, ainda dentro do selo, foram lançadas 

as obras Teoria da responsabilidade no Estado

Democrático de Direito – textos de Klaus Günther,

traduzida do alemão por Flavia Portella Püschel

e Marta Rodriguez de Assis Machado (DIREITO

GV); e Fuga do direito: um estudo sobre o direito

contemporâneo a partir de Franz Neumann, 

de José Rodrigo Rodriguez. 
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Alguns dos novos
lançamentos da 
Coleção Direito,
Desenvolvimento 
e Justiça
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: Outros lançamentos 

O coquetel também marcou o lançamento 

do Curso de Filosofia Política, coordenado 

por Ronaldo Porto Macedo Jr. (DIREITO GV), 

e os dois tomos de Instituições de Direito

Penal, de Basileu Garcia, atualizados por

Denise Nunes Garcia e Maíra Rocha Machado

(DIREITO GV). 

Além disso, foram lançados os números sete 

e oito da Revista DIREITO GV. O número oito

é especialmente dedicado à análise dos vinte

anos da constituição. Foram apresentados

também os oito números da Revista Getulio

lançados em 2008 e 2009. O último, que

acaba de chegar às bancas, traz uma longa

reflexão entre os laços que unem direito e arte.

Por fim, também foram lançados os cadernos

DIREITO GV, disponíveis no site da Escola

(CLIQUE AQUI PARA LER).

: DIREITO GV NA MÍDIA

: 1º DE MARÇO

: a revista da Hora, publicada na edição dominical do

jornal Agora, publicou matéria sobre divórcios na ter-

ceira idade, com participação da professora Karime

Costalunga (DIREITO GV).

: 2 DE MARÇO

: a revista Isto É trouxe matéria sobre as contestações fei-

tas ao conteúdo do Wikipedia, contando a bem sucedida

experiência da DIREITO GV ao utilizar a enciclopédia ele-

trônica como forma de ensino. Porta-voz: Michelle Ratton

Sanchez (DIREITO GV). CLIQUE AQUI para ler a matéria.

4 DE MARÇO

: o Jornal do Commercio de Recife replicou matéria do

Estadão sobre pesquisa da professora Michelle Ratton

Sanchez (DIREITO GV) a respeito da descentralização,

entre os ministérios, de decisões que envolvem a políti-

ca externa brasileira.

: 7 DE MARÇO

: a Folha de São Paulo publicou, no caderno Tendências

e Debates, o artigo Regras, fantasmas e instituições, do

professor Rafael Mafei Rabelo Queiroz (DIREITO GV),

sobre a decisão do STF em libertar os presos que não

foram ainda julgados em última instância. O artigo foi

replicado no Conjur e no Última Instância. CLIQUE AQUI

para ler o artigo.

: o Estado de São Paulo e a Agência Estado trouxeram

uma matéria sobre o índice de confiança na justiça lan-

çado pela DIREITO GV e pelo Ibre com participação da

professora Luciana Gross Cunha (DIREITO GV). A TV

Cultura também fez uma reportagem sobre o assunto.

CLIQUE AQUI para ler a matéria.

: 10 DE MARÇO

: o professor Eurico de Santi (DIREITO GV) encontrou-

se com a jornalista Marta Watanabe, repórter especial do

jornal Valor Econômico.

: 11 DE MARÇO

: o professor Celso Vilardi (DIREITO GV) concedeu

entrevista à CBN sobre a morosidade da justiça.

: o professor Carlos Ari Vieira Sundfeld (DIREITO GV)

falou à Folha de São Paulo sobre as suspeitas no forne-

cimento de merenda escolar. A matéria também foi publi-

cada no Jornal Agora São Paulo.

: 12 DE MARÇO

: a Gazeta Mercantil trouxe reportagem sobre o aumen-

to da fiscalização, por parte da CVM, de paraísos fiscais,

com participação da professora Viviane Muller Prado

(DIREITO GV). CLIQUE AQUI para ler a matéria.

: 13 DE MARÇO

: o professor Celso Vilardi (DIREITO GV) concedeu entre-

vista à rádio Bandnews no dia 13 sobre o caso Madoff. 

: a professora Flavia Rahal (DIREITO GV) publicou arti-

go no Estadão analisando a necessidade de uma corre-

gedoria para a justiça.

: a pesquisadora Mônica Steffen Guise Rosina

(DIREITO GV) encontrou-se com o jornalista ...continua >>
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<< volta ... Emilio Sant´Anna, do Estado de São Paulo, que

cobre indústria farmacêutica. 

: 14 DE MARÇO

: a coluna Direto da Fonte, publicada pelo Jornal O

Estado de São Paulo, noticiou o conceito máximo con-

cedido pelo MEC à DIREITO GV. A notícia também foi

divulgada no seguintes veículos:  Diário Oficial da União,

Maxpress, São Paulo Vestibulares,  Jornal de Empregos

e Concursos, Migalhas, Folha Dirigida, Conjur, JusBrasil

Notícias e Última Instância.

: 16 DE MARÇO

: pesquisa sobre condenações em crimes financeiros,

coordenada pelas professoras Maíra Rocha Machado

e Marta Rodrigues de Assis Machado (DIREITO GV),

voltou a ser citada em matéria do Estadão.

: 17 DE MARÇO

: a Folha de São Paulo trouxe matéria sobre irregulari-

dades cometidas pelo governo do Pará ao contratar uma

agência publicitária para fazer livros didáticos. A repor-

tagem contou com participação do professor Carlos Ari

Vieira Sundfeld (DIREITO GV) e foi replicada na Folha

online e no Bol. CLIQUE AQUI para ler a matéria.

: 19 DE MARÇO

: o jornal Valor Econômico trouxe matéria repercutindo

a proposta de mudança na votação do rito das MPs,

com declarações do professor Oscar Vilhena Vieira

(DIREITO GV).

: o professor Carlos Ari Vieira Sundfeld (DIREITO GV)

participou do Jornal da Band, apresentado por Boris

Casoy, para falar sobre a polêmica do pagamento dos

bônus dos executivos da AIG.

: 20 DE MARÇO

: o Estado de São Paulo publicou artigo do professor

José Reinaldo de Lima Lopes (DIREITO GV) analisan-

do o papel histórico do STF na defesa da justiça. CLIQUE

AQUI para ler o artigo.

: 21 DE MARÇO

: a Folha de São Paulo trouxe declarações do professor

Celso Vilardi (DIREITO GV) em matéria sobre as recen-

tes ações da polícia federal e da promotoria. 

: 22 DE MARÇO

: a coluna Mercado Aberto, veiculada na Folha de São

Paulo, divulgou nota sobre lançamento coletivo dos

livros da DIREITO GV. A Nota replicada no site Miga-

lhas, que também publicou release completo. A notí-

cia do lançamento também foi divulgada nos sites

Última Instância e Portal Fator Brasil. A coluna de Karla

Sarquis, da Gazeta Mercantil, também publicou uma

nota sobre o lançamento.

: 23 DE MARÇO

: pesquisa sobre crimes financeiros coordenada pelas pro-

fessoras Maíra Rocha Machado e Marta Rodrigues de

Assis Machado (DIREITO GV) foi citada em artigo sobre

corrupção divulgado no Jornal O Estado de Paraná.

: 24 DE MARÇO

: o Correio Braziliense trouxe uma nota sobre participação

do professor Eurico de Santi (DIREITO GV) em seminá-

rio sobre tributação ocorrido em Brasília.

: o professor Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV) parti-

cipou de reportagem analisando o papel do STF no jul-

gamento de extradição do Cesare Battisti. CLIQUE AQUI

para ler a matéria.

: o professor Salem Nasser (DIREITO GV) encontrou-se

com o jornalista José Eduardo Barella, editor do caderno

internacional do jornal O Estado de São Paulo.

: 25 DE MARÇO

: o Conjur publicou artigo de Flavia Portella Püschel e

José Rodrigo Rodriguez (DIREITO GV) sobre o direito

à verdade na abertura dos arquivos da ditadura. CLIQUE AQUI

para ler o artigo.

: 27 DE MARÇO

: o jornal Valor Econômico trouxe ampla matéria sobre

encontro realizado em Ilhabela, na casa do ... continua >>
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<< volta ... jurista Tercio Sampaio Ferraz Jr., sobre o futu-

ro do direito, com participação de diversos professores

da DIREITO GV.

: 28 DE MARÇO

: Maria Lucia Pádua Lima (coordenadora de relações

internacionais da DIREITO GV) concedeu entrevista à rádio

CBN sobre a proposta de unificação monetária e a crise.

: 31 DE MARÇO

: o professor Celso Vilardi (DIREITO GV) concedeu

entrevista á rádio Eldorado analisando operações da polí-

cia no início do ano. 

: o site Conjur trouxe matéria com temas tratados no

encontro sobre gestão da justiça, organizado pelo pro-

fessor Paulo Eduardo Alves da Silva (DIREITO GV). A

matéria replicada no site JusBrasil Notícias. 

: o Conversa com a Coordenação (encontro promovido

pela DIREITO GV para explicar os principais pontos de

seu programa de mestrado em direito e desenvolvimen-

to) e o anúncio do término das inscrições para o proces-

so seletivo foram divulgados no Maxpress, Jornal do

Commercio do Rio, Conjur, São Paulo Vestibular, Migalhas,

Última Instância, Valor Econômico, Universia.

: o II International Workshop on Legal Education -

“Methodology Matters”, promovido pela coordenação de

metodologia e pelo núcleo de metodologia da DIREITO

GV, foi noticiado nos portais de notícias Universia, Últi-

ma Instância, Conjur e Migalhas. O workshop contou com

a cobertura da jornalista Larissa Garcia (Conjur), espe-

cialista em educação jurídica.

: a participação dos alunos da DIREITO GV na compe-

tição de arbitragem de Frankfurt foi noticiada, no come-

ço de março, nos sites Maxpress, Portal Fator Brasil,

Migalhas, JusBrasil Notícias.

: a revista Valor Investe, publicada pelo jornal Valor

Econômico, publicou ampla reportagem sobre o papel do

Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional

(Conselhinho) nas decisões da CVM e Banco Central,

com participação do professor Ary Oswaldo Mattos

Filho (DIREITO GV).

: a revista Exame da primeira quinzena de março trouxe

reportagem sobre flexibilização das relações trabalhistas

com informações fornecidas por Paulo Sérgio João

(DIREITO GV). 

: o processo seletivo da DIREITO GV para contratação de

pesquisadores foi divulgado nos sites Maxpress, Migalhas,

Jusbrasil Notícias, Universia, CM Consultoria, Conjur, Portal

Fator Brasil, Jornal do Commercio (RJ) e Última Instância.

: o site acionista.com trouxe nota a respeito de evento

sobre mercado de capitais com participação da profes-

sora Érica Gorga (DIREITO GV).

: a equipe de produção da TV Bandeirantes esteve com

o professor Carlos Ari Vieira Sundfeld (DIREITO GV)

para entrevistá-lo sobre a crise do pagamento de bônus

a executivos da seguradora AIG.

: a equipe de produção da TV Cultura esteve na DIREITO

GV para entrevistar a professora Luciana Gross Cunha

(DIREITO GV) sobre o índice de confiança na justiça.

: os jornalistas Alessandro Cristo (Conjur) e Moacir

Assunção (Estadão) estiveram na DIREITO GV para

cobrir o seminário “Gestão da justiça e do processo - um

debate sobre a modernização do poder judiciário atra-

vés de mecanismos de gestão”.

: a jornalista Larissa Garcia (Conjur) esteve na DIREITO

GV para cobrir o II International Workshop on Legal

Education -“Methodology Matters”. 

: a Revista Conjuntura Econômica (vol. 63, março de 2009,

p.24-25) publicou artigo de autoria da Profa. Érica Gorga

com o título “A remuneração dos executivos brasileiros”.

: PONTES

Em 30 de março, foi publicado o Pontes

Quinzenal, número 5, volume 4. Nesta edição:

Notícias multilaterais

* Protecionismo no G20 e a reunião de Londres.

* crise aLimentar Persiste em meio à 

turbuLência econômica.

http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=JTJCNKUO&IDCategory=13
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: CADERNOS DIREITO GV
Notícias regionais

* Cepal e BanCo Mundial alertaM soBre risCos

eConôMiCos das Mudanças CliMátiCas na aMériCa

latina e CariBe.

* oit e BanCo Mundial reCoMendaM auMento 

de gastos soCiais CoMo resposta à Crise.

Breves multilaterais

* lula pressiona oBaMa para Continuação 

da rodada doha.

* China e eua aCataM deCisão aMBígua eM disputa

soBre pirataria.

Breves regionais

* parCeria Brasil-aleManha realiza evento soBre

teCnologias sustentáveis eM são paulo.

* angola avança eM direção à produção de

BioCoMBustíveis.

* MéxiCo estaBeleCe represálias Contra eua por

CanCelaMento de prograMa para CaMinhões.

Na primeira semana de maio, será publicado o

número 2 do Pontes Bimestral. Os interessados

em receber as publicações gratuitamente devem

enviar uma mensagem para o endereço

pontes@ictsd.ch, com a indicação do

periódico que desejam assinar, nome completo 

e profissão. Para mais informações sobre o

projeto, enviar mensagem para pontes@fgv.br

: CADERNO DIREITO GV 27

DRUG COUNTERFEIT AND PENAL LAW IN BRAZIL

Marta Rodriguez de Assis Machado (coord.), 

Ana Carolina Alfinito Vieira, Carolina Cutrupi Ferreira,

Vivian Cristina Schorscher

: CADERNO DIREITO GV 28

UMA CONVERSA SOBRE DIREITO SOCIETÁRIO 

COMPARADO COM O PROFESSOR KLAUS HOPT

Viviane Muller Prado (coord.), Rafael de Almeida 

Rosa Andrade, Gisela Maxion, Jessica Winge, 

Luiza Vasconcelos

: WORKING PAPER

: NOTAS SOBRE A DISCIPLINA INFRA-LEGAL DA

REVERSIBILIDADE DOS BENS AFETADOS AOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES: INOVAÇÕES E

ILEGALIDADES DA RESOLUÇÃO ANATEL N. 447/2006

Caio Mário da Silva Pereira Neto, José Inacio

Ferraz de Almeida Prado Filho,

Mateus Piva Adami
EXPEDIENTE

JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ

COORDENADOR DE PUBLICAÇÕES

FÁBIO LUIZ L. DE CARVALHO

REDAÇÃO E EDIÇÃO

ULTRAVIOLETA DESIGN

PROJETO GRÁFICO
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