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: LINKS DIREITO GV : INSTITUCIONAL
: OSCAR VILHENA VIEIRA É O NOVO DIRETOR 

DA DIREITO GV 

Depois de 10 anos à frente da DIREITO GV, o Professor

Ary Oswaldo Mattos Filho deixa a diretoria da Escola,

passando a se dedicar à docência e à pesquisa como

professor sênior. 

A DIREITO GV tem contribuído para a inovação do ensi-

no jurídico no país, ao propor uma nova grade curricu-

lar, ao incentivar o protagonismo reflexivo dos alunos e

fomentar a produção de pesquisas de excelência no

campo jurídico, sempre com o objetivo de contribuir para

o desenvolvimento social, econômico e político do Brasil.

Após um rigoroso processo de seleção, que teve início

em outubro de 2010, o professor Carlos Ivan Simonsen

Leal (presidente da Fundação Getulio Vargas) designou

como novo diretor o professor Oscar Vilhena Vieira. 

Oscar Vilhena Vieira é graduado em direito pela Pontifícia

Universidade Católica de São Paulo, com mestrado em

direito pela Universidade de Columbia (Nova York, 1995),

doutorado em Ciência Política pela Universidade de São

Paulo (1998) e pós-doutorado pelo Centre for Brazilian

Studies do St. Antonies College, Oxford University (2007).

Neste período publicou diversos livros e artigos, especial-

mente no campo do direito constitucional.

Além de uma carreira docente de mais de duas décadas

em universidades no Brasil e no exterior, Oscar Vilhena

tem uma longa experiência profissional, tendo começa-

do sua trajetória como Procurador do Estado em São

Paulo (1993), atuando nas áreas tributária e de consul-

toria; assumiu a direção do Instituto Latino Americano das

Nações Unidas para a Prevenção do Crime e Tratamento

da Delinqüência (ILANUD) (1997) e posteriormente a dire-

ção da organização não governamental Conectas Direitos

Humanos (2001). Ao lado de sua atuação profissional,

como consultor na área do direito público, dedica-se a

inúmeros casos de interesse público, especialmente no

âmbito do STF. Oscar Vilhena fundou ainda diversas ini-

ciativas e organizações, como o Instituto Pro Bono, a

Revista SUR, a Iniciativa Latino Americana para o Direito

e a Democracia (ILADD), além de ter participado ativa-

mente da criação da própria DIREITO GV. 

O objetivo central de sua gestão é aprofundar o processo

de internacionalização da DIREITO GV e de renovação do

pensamento jurídico nacional, de forma a contribuir para

o desenvolvimento da sociedade brasileira.

: LUCIANA GROSS CUNHA PASSA A INTEGRAR O

CONSELHO CONSULTIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Luciana Gross Cunha (DIREITO GV) é a mais nova inte-

grante do Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral da

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

O Conselho Consultivo é o órgão responsável por orien-

tar, aconselhar e participar do planejamento das ações

da ouvidoria geral, órgão que recebe e investiga queixas

voltadas à defensoria.
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: DIREITO GV FICOU ENTRE AS 16 MELHORES ESCOLAS

DE DIREITO EM COMPETIÇÃO DE MEDIAÇÃO EM PARIS 

A DIREITO GV participou da 6ª Competição Internacional

de Mediação da Câmara de Comércio Internacional (CCI),

uma das mais importantes do mundo, entre 4 e 9 de feve-

reiro de 2011, em Paris, sendo a única faculdade latino-

americana a ficar entre as 16 melhores universidades do

mundo na competição, uma das mais tradicionais em

relação à mediação. 

Segundo Cassia Nakano Hirai (coodenadora-adjunta de

práticas jurídicas e atividades complementares da

DIREITO GV), a preparação dos alunos, desde a sele-

ção da equipe, demorou cerca de cinco meses. “A equi-

pe, coordenada pelo professor Diego Faleck, teve um

trabalho intenso de treinamento que envolveu análises de

casos, preparação de habilidades específicas para a

competição e uma maratona de encontros em janeiro

com simulações de casos”, explica Cassia. 

A coordenadora também destacou a valiosa contribuição

de alunos e professores, entre eles José Garcez Ghirardi

(responsável pela cadeira de artes e direito), Vitor Pardo,

Daniel Tavela Luiz e Gisela Mation, que participaram de

competições anteriores e acumulam uma experiência

importante para a formação de novos alunos. 

Para Diego Faleck, que acompanhou a equipe, o desem-

penho dos alunos foi muito bom. “Os alunos foram bas-

tante elogiados pelos competidores e, seguramente,

tiveram uma experiência marcante para suas carreiras”. 

Georgia Nagalli concorda. “Depois de participar da com-

petição, eu decidi que vou me dedicar à mediação”, afir-

mou a aluna. “As disciplinas envolvendo direito e economia

foram fundamentais para me dar suporte técnico para a

competição”, complementa. 

: GRUPOS DE ALUNOS DA DIREITO GV PARTICIPAM 

DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS 

Dois grupos de alunos da DIREITO GV participam de

competições internacionais até o final de março. 

O primeiro viajou a Curitiba, onde ocorreu a pré-compe-

tição para a 18ª Willem Vis International Commercial

Arbitration Moot, entre 17 e 19 de março, com equipes

de outras 12 universidades. Todas as escolas participam

da competição em Viena, onde concorrerão com outras

universidades, em abril. 

Na próxima semana, outra equipe viaja à Cidade do

México para participar da fase latino-americana da ELSA

Moot Court Competition on WTO Law 2010-2011, rea-

lizada entre 23 e 26 de março na Cidade do México.

“Esta competição simula disputas entre países com base

nos acordos da OMC. As duas primeiras equipes da fase

regional são classificadas para a fase final, que será rea-

lizada em maio, em Genebra”, explica Rabih Nasser (pro-

fessor-orientador da clínica de direito global da DIREITO

GV e responsável pelo treinamento das equipes). 

A preparação dos alunos conta com a ajuda de Daniel

Tavela Luis (presidente da Associação de Ex-alunos da

DIREITO GV), que acumula experiência em competi-

ções internacionais. 

A ida dos dois grupos conta com apoio financeiro dos

escritórios Demarest & Almeida Advogados, Pinheiro Neto

Advogados, Nasser Sociedade de Advogados e Manuel

Luís Advogados Associados.
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: PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

: SELMA FERREIRA LEMES, ADRIANA

BRAGHETTA E DANIELA GABBAY

PARTICIPARAM DE SEMINÁRIO SOBRE

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM 

As professoras Selma Ferreira Lemes, Adriana

Braghetta e Daniela Monteiro Gabbay

(DIREITO GV) participaram do VI Seminário

Arbitragem e Mediação, em 22 de março. 

Selma moderou a mesa redonda que tratou dos

regulamentos de prestação de serviços por

câmaras de arbitragem, que teve Pedro Batista

Martins e Marcelo Vilela como palestrantes e

Adriana Braghetta (professora do GVlaw e

presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem –

CBAr), como moderadora. 

Outra mesa, que teve a professora Selma Lemes

como moderadora, tratou das provas ... continua >>
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<< volta ... na arbitragem dos deveres do árbitro,

sentença arbitral e outros aspectos. Esta mesa

teve como palestrantes os advogados Adriana

Pucci, Eduardo Damião Gonçalves, Gilberto Giust,

José Emilio Nunes Pinto, Marcelo Ferro e José

Carlos de Magalhães. 

O evento também contou com debates sobre

mediação e conciliação dentro do novo Código de

Processo Civil e também como política pública no

Poder Judiciário, com a participação dos juristas

Ada Pelegrini Grinover, Adolfo Braga Neto, Ana

Luísa Isoldi, Daniela Monteiro Gabbay, Kazuo

Watanabe, Marco Lorencini e Valeria Lagrasta.

: NÚCLEO DE ESTUDOS FISCAIS 

Eurico Marcos Diniz de Santi (coordenador 

do Núcleo de Estudos Fiscais da DIREITO GV)

participou do seminário “Questões tributárias

polêmicas”, organizado pelo escritório Siqueira

Castro Advogados em 25 de março. O professor

falou sobre o tema “Limitação da compensação

de prejuízos fiscais e extinção de empresa -

análise crítica da recente posição do Conselho

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)”. 

Também participaram Elidie Palma Bifano 

(sócia da PriceWaterhouse Coopers), Marcos

Rodrigues de mello (auditor da Receita Federal)

e João Daniel Rassi (sócio do escritório Siqueira

Castro Advogados). 

Já Vanessa Rahal Canado (coordenadora

executiva do NEF) participou da reunião da

Anefac, em 22 de março, onde debateu

assuntos relacionados às recentes decisões do

Carf e do TRF3, do Tribunal de Impostos e Taxas

(TIT), sobre guerra fiscal e a consolidação do

Parcelamento da Lei 11.941/2009.

: PROFESSORES DA DIREITO GV PARTICIPAM DE

CONGRESSO SOBRE DIREITO EMPRESARIAL 

A sede da Associação dos Advogados de 

São Paulo (AASP) recebeu, em 25 de março,

especialistas em direito comercial no Primeiro

Congresso Brasileiro de Direito Comercial.

Francisco Satiro (professor de direito societário

da DIREITO GV), um dos organizadores e

participantes do evento, falou sobre fundos 

de investimentos. 

Já a professora Viviane Muller Prado compôs 

a mesa que debateu o tema “A desconsideração

da pessoa jurídica”. 

O Congresso contou com apoio da DIREITO GV.

Entre os participantes, destacam-se as presenças

de José Eduardo Cardozo (Ministro da Justiça),

que participou da mesa de encerramento, e de

juristas como Calixto Salomão Filho, Fabio Ulhoa

Coelho, Celso Campilongo, Ernesto Tzirulnik, 

Jairo Saddu, Luiz Leonardo Cantidiano, Marcelo

Trindade, Modesto Carvalhosa, Nelson Eizirik,

Otavio Yasbek, entre outros. 

: BRUNO SALAMA APRESENTA TRABALHO NO 

I ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO DE ANÁLISE

ECONÔMICO DO DIREITO EM PORTUGAL 

Em 7 e 8 de abril, o Instituto de Direito Brasileiro

da Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa promove o I Encontro Luso-Brasileiro 

de Análise Econômica do Direito, com

participação de diversos professores e

acadêmicos dos dois países. 

O professor Bruno Meyerhof Salama (DIREITO

GV) falou sobre “Direito e Economia para além

do Law & Economics: especulações sobre Direito

e Macroeconomia”. 

“Apesar de ter avançado muito nos últimos

anos, ainda é preciso aprofundar o diálogo

entre a economia e o direito. Tanto a iniciativa

privada quanto a ordem pública exigem

soluções que aliem os conhecimentos e a

ordem teórica das duas ciências. A realização

deste congresso é um grande avanço nesse

sentido”, avalia o professor. 
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O encontro ainda contou com a participação de

Pedro Soares Martines, Paula Vaz Freire, Ruth

Saraiva, Miguel Patricio e Fernando Araújo

(Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa); Egon Moreira (UFPR); Ana Lourença

(UCP do Porto); Alexandre Bueno Cateb

(Faculdades Milton Campos, MG); Paula Mota

Pinto (FDUC, Coimbra); Marcos Nóbrega (UFPB),

Luciano Benetti Timm (professor da Unisinos,

RS) e Luiz Carlos Buchain (UFRGS).

: MAÍRA ROCHA MACHADO DEBATE REGIME

TRANSNACIONAL ANTI-CORRUPÇÃO NO

BANCO MUNDIAL 

Maíra Rocha Machado (coordenadora do núcleo

de estudos sobre o crime e a pena da DIREITO

GV) participou do workshop “Global regulatory

governance and global administrative law” no

Institute for International Law and Justice

Workshop, na New York University em 31 de

março e 1º de abril. 

Maíra comentou a segunda etapa do paper

“Evaluating the transnational anti-corruption

regime: preliminary results of case studies from

Argentina and Brazil”, compondo a mesa com 

os professores Guillermo Jorge, da San Andres

University e Kevin Davis, professor da New York

University School of Law. 

: CHARLES TABB, DA UNIVERSIDADE DE ILLINOIS,

INAUGURA CICLO DE CURSOS COM PROFESSORES

INTERNACIONAIS NA DIREITO GV

Charles Tabb (professor da Cátedra Alice Curtis Campbell

de Direito da Universidade de Illinois) ministrou, entre 4

e 8 de abril, um curso de curta duração na DIREITO GV,

dentro do Global Law Program, organizado pela profes-

sora Maria Lúcia Pádua Lima (coordenadora de relações

internacionais da DIREITO GV). 

Tabb leciona em Illinois desde 1984 e é especialista na

área de falências, contratos e direito comercial. Com gra-

duação pela Universidade de Vanderbilt, Tabb publicou

três livros e diversos artigos sobre a legislação de falên-

cias nos Estados Unidos, entre eles um tratado com mais

de mil páginas sobre o tema. 

O Global Law Program é uma iniciativa da DIREITO GV

que oferece, entre outras, disciplinas sobre o funciona-

mento das instituições que regulam a economia e a polí-

tica brasileiras, inseridas em um contexto global, mas

com uma visão local. 

: PALESTRA SOBRE DIREITO ELETRÔNICO E

PRIVACIDADE NA INTERNET NA DIREITO GV 

Heloísa Estellita (professora da clínica de direito penal

Econômico da DIREITO GV) organizou uma palestra para

os alunos sobre direito eletrônico e privacidade na inter-

net que ocorreu no em 18 de março na DIREITO GV. 

A palestrante convidada foi a advogada Juliana Abruso

(sócia do Ópice Blum Advogados Associados, um dos

escritórios mais renomados em questões envolvendo

internet e tecnologia). Juliana é mestre pela Università

degli Studi di Roma, com atuação na área de direito ele-

trônico, segurança da informação e gestão de riscos,

integrando equipe com atuação nacionalmente reco-

nhecida na área.
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: EVENTOS ACADÊMICOS

: PUBLICAÇÕES

: PROFESSORA DA DIREITO GV TEM ARTIGO

PUBLICADO NA STANFORD LAW REVIEW 

Mariana Pargendler (responsável pelas

disciplinas de direito obrigacional e contratual 

na DIREITO GV) teve um artigo publicado na

prestigiada Stanford Law Review, publicada pela

Stanford Law School. 

O artigo intitula-se “Regulatory dualism as a

development strategy: corporate reform in Brazil,

the United States and the European Union”, em

co-autoria com os professores Henry Hansmann

(Yale Law School) e Ronald Gilson (Stanford Law

School e Columbia Law School).  

CLIQUE AQUI para ler o artigo.
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: BRUNO SALAMA PUBLICA ARTIGO SOBRE

PATENTES NA UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA

JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

O professor Bruno Salama (DIREITO GV) teve

artigo publicado na University of Pennsylvania

Journal of International Law, periódico que figura

entre os 50 mais bem posicionados no ranking

da Washington & Lee University.

O artigo, intitulado “Pharmaceutical patent

bargains: the brazilian experience”, foi escrito em

co-autoria com o professor Daniel Benoliel

(Universidade de Haifa) e analisa a estratégia

brasileira de negociação das patentes de

produtos farmacêuticos no âmbito da

Organização Mundial do Comercio (OMC). 

: JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ PUBLICA ARTIGO

EM REVISTA ESPECIAL SOBRE BIODIVERSIDADE

COM MAIORES ESPECIALISTAS DO BRASIL

José Rodrigo Rodriguez (editor da Revista

DIREITO GV e coordenador de publicações

DIREITO GV) teve artigo publicado em um

número especial sobre biodiversidade da Revista

Internacional de Direito e Cidadania que reuniu

os maiores especialistas no tema do país.

O artigo, “O Deus-Sociedade contra o Diabo-

Mercado? Pesquisa científica, conhecimentos

tradicionais e interesses econômicos” (CLIQUE

AQUI para ler o artigo) discute a utilização de

conhecimentos tradicionais para a pesquisa

científica e foi escrito em co-autoria com membros

da equipe de pesquisa que desenvolveu um

projeto sobre o tema para a Secretaria de

Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.

: “INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO” 

É O TEMA DA REVISTA GETULIO QUE CHEGA

ÀS BANCAS 

Da primeira à ultima página, uma palavra impera

na edição da revista Getulio, referente aos meses

de março e abril, que acaba de chegar à bancas:

inovação. A cada ano, aumenta a sensação de um

projeto de desenvolvimento adado ao fracasso se

não contar com estímulos à inovação. 

Para debater os desafios da inovação no fomento

ao desenvolvimento, a publicação reunião o

professor Gilberto Bercovici (USP), Alessandra

Octaviani (USP, EESP e da pós-graduação da

Universidade Presbiteriana Mackenzie), o deputado

federal Newton Lima Neto (PT/SP, ex-reitor da

Universidade Federal de São Carlos) e o diplomata

Ademar Seabra da Cruz Junior (chefe da divisão

de Ciência e Tecnologia do Ministerio das Relações

Exteriores – MRE). 

Os especialistas compartilham o otimismo de

que o Brasil vive um bom momento político em

relação ao investimento na inovação, mas que

ainda há um grande trabalho pela frente. 

Outro destaque da edição é a entrevista do

professor Ary Oswaldo Mattos Filho, que, no

final de março, deixou a direção da DIREITO GV

e passa a se dedicar à docência e pesquisa

como professor sênior. Na entrevista, Ary

Oswaldo rememora um pouco de sua carreira

como jurista, compartilha a experiência de

comandar um processo inovador de ensino

jurídico e também fala um pouco dos pequenos

– porém, fundamentais – prazeres da vida. 

A inovação também está presente no mundo das

artes. Reportagens analisando o estilo de

diretores de cinema que despontaram na primeira

década do século, como Darren Aronofsky,

responsável pela brilhante perfomance de Natalie

Portman em “O Cisne Negro”, recompensada

pelo Oscar de melhor Atriz em 2011.
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: No começo de março, foi divulgado o Índice de

Confiança na Justiça nos seguintes veículos: Agência

Brasil (CLIQUE AQUI para ler a notícia), Agora São Paulo,

Bol Notícias, Correio Braziliense (CLIQUE AQUI para ler a

notícia ), Correio Braziliense online, Diário de São Paulo,

Estado de Minas online, Exame.com, Folha de São Paulo

(CLIQUE AQUI para ler a notícia), Folha online, Folha de

Pernambuco Digital, IG Notícias (CLIQUE AQUI para ler),

JB online, Jornal do Commercio - RJ (CLIQUE AQUI para

ler a notícia), Migalhas, Monitor Mercantil, Panorama

Brasil, Terra Noticias UOL Notícias (CLIQUE AQUI para ler

a notícia),

: A coluna do José Roberto de Toledo (Estado de São

Paulo) analisou os dados do ICJ Brasil dentro de um con-

texto de o consumo como maior preocupação dos bra-

sileiros na justiça. CLIQUE AQUI para ler a coluna.

3 DE MARÇO

: O jornal Brasil Econômico publicou matéria analisando a

entrada dos escritórios estrangeiros no mercado brasilei-

ro, com participação de Simone Viana Salomão (profes-

sora do GVlaw). CLIQUE AQUI para ler a matéria.

: O Valor Econômico publicou artigo do professor Rabih

Nasser, em co-autoria com Sergio Goldbaum, sobre defe-

sa comercial. CLIQUE AQUI para ler a matéria. 

4 DE MARÇO

: O portal IG noticiou a conquista do prêmio de melhor

advogado de trabalho/emprego pelo Client Choice

Awards 2011 pelo professor Paulo Sérgio João, ofere-

cido pela International Law Office. A notícia foi divulga-

da no Jornal do Commercio do Rio em 10 de março. 

: Kleber Luiz Zanchim (professor do GVlaw) publicou

artigo no Migalhas em que analisa o apagão elétrico

como barreira ao desenvolvimento do país. O mesmo

artigo foi publicado no Correio Popular (Campinas). 

9 DE MARÇO

: O professor Ary Oswaldo Mattos Filho (DIREITO GV)

participou de reportagem a respeito do entrave das ques-

tões tributárias ao desenvolvimento. CLIQUE AQUI para ler

a reportagem.

10 DE MARÇO

: O professor Paulo Sérgio João publicou artigo no jornal

Folha Dirigida sobre os novos rumos do direito do trabalho.

12 DE MARÇO

: O Tendências e Debates (Folha de São Paulo) publicou

artigo do professor Salem Hikmat Nasser (DIREITO GV)

analisando a criação da zona de exclusão aérea na Líbia.

CLIQUE AQUI para ler a matéria.

13 DE MARÇO

: O jornal O Globo e produziu matéria sobre plágio aca-

dêmico, com participação do professor Ronaldo Porto 

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

: O professor Luciano Godoy concedeu entrevista à

rádio CBN analisando o aumento dos alugueis em São

Paulo. CLIQUE AQUI para ouvir a entrevista.

14 DE MARÇO

: O professor Ary Oswaldo Mattos Filho (DIREITO GV)

fala sobre as oportunidades no mercado de advocacia.

CLIQUE AQUI para ler a matéria.

16 DE MARÇO

: Eurico de Santi (coordenador do NEF) participou de

matéria do jornal Brasil Econômico sobre planejamento

tributário. CLIQUE AQUI para ler a matéria.

17 DE MARÇO

: A participação de alunos da DIREITO GV em competi-

ções internacionais foi objeto de nota do Migalhas.

18 DE MARÇO

: O professor Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV) par-

ticipou de reportagem do Valor Econômico que debateu

a PEC que prevê execução já na segunda instância. 

19 DE MARÇO

: O portal IG entrevistou o professor Oscar Vilhena

(DIREITO GV) para tratar da implementação de frequên-

cia eletrônica às escolas publicas.
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: A Folha de São Paulo entrevistou o professor Luciano

Godoy para pauta sobre a perda de valor de mercado

de casas encravadas entre prédios. 

21 DE MARÇO

: Luciano Godoy deu dicas à revista Isto É Dinheiro

sobre como evitar sustos ao comprar imóveis na plan-

ta. CLIQUE AQUI para ler a matéria. 

: A obra “Direito e Economia: textos escolhidos”, orga-

nizada pelo professor Bruno Meyerhof Salama (DIREI-

TO GV) para a coleção Direito, Desenvolvimento, Justiça

foi objeto de nota do Correio Braziliense. CLIQUE AQUI

para ler a nota. 

: O jornal Valor Econômico publicou reportagem sobre a

procura por executivos tributaristas, com participação de

Vanessa Rahal Canado (NEF). CLIQUE AQUI para ler a

reportagem. 

24 DE MARÇO

: Isaías Coelho (consultor associado do NEF) relacionou

a alta carga tributária aos altos gastos do Estado brasi-

leiro em matéria do Brasil Econômico. CLIQUE AQUI para

ler a matéria. 

25 DE MARÇO

: No Jornal da Tarde publicou artigo do professor Marcel

Leonardi (GVlaw) sobre a consulta pública sobre a regu-

lação de dados pessoais na internet. 

26 DE MARÇO

: A revista Isto É Dinheiro publicou matéria em que ana-

lisa a política externa do governo Obama, com partici-

pação do professor Salem Hikmat Nasser (DIREITO

GV). Na mesma semana, o portal publicou uma entrevis-

ta com o professor. As matérias estão disponíveis em:

LINK 1 e LINK 2.

28 DE ABRIL

: A última semana para envio de monografia para o

Prêmio Mendes Júnior de Monografias Jurídicas foi obje-

to de nota do Migalhas. 

: No mesmo dia, o Migalhas publicou nota sobre o

Primeiro Congresso de Direito Comercial, que contou

com apoio da DIREITO GV.

: Em março, a revista Capital Aberto publicou duas maté-

rias com professores da DIREITO GV. A primeira sobre

debêntures, com o professor Diego Barreto (GVlaw) e

também relações com investidores da AES Eletropaulo.

CLIQUE AQUI para ler a matéria . E a outra com a profes-

sora Viviane Muller Prado (DIREITO GV), sobre termos

de compromisso. CLIQUE AQUI para ler a matéria .

06 DE ABRIL

: A DIREITO GV recebeu Silvia Fregoni (editora assisten-

te do Valor Econômico) para entrevista com Hanbemba

Mutana Poli dos Santos (mestre formado pela DIREI-

TO GV) a respeito do tema de sua tese de mestrado.

: FUGA DO DIREITO: UM ESTUDO SOBRE O DIREITO

CONTEMPORÂNEO A PARTIR DE FRANZ NEUMANN

José Rodrigo Rodriguez

Algumas criações do espírito demo raram o espaço de

tempo que varia de uma sobremesa a uma geração

para desa parecer. Estas últimas é que sobrevivem e

tendem a se tornar clássicas, dizia Schum peter, com a

ironia corrosiva que o ca racteriza. O professor José

Rodrigo Ro driguez certamente conhecia essa afir -

mação, extraída de Capitalismo, socialismo e

democracia, quando definiu seu projeto de doutorado

no âmbito do Departa mento de Filosofia do Instituto de

Filo sofia e Ciências Humanas da Unicamp. Franz

Neumann, o autor que serve de ponto de partida para

sua tese, há muito tempo tornou-se um clássico em

face de Behemoth, o livro em que analisa a estru tura e

as práticas do Estado nazista. 

No entanto, o texto de Neumann analisado por

Rodriguez é outro – e com uma trajetória singular.

Trata-se de The rule of law. Escrito a partir do

enfrentamento do problema da racionali dade do

direito em debate aberto com Max Weber e Hans

Kelsen, por um lado, e das discussões sobre o

potencial eman cipatório do direito travadas por

marxis tas austro-húngaros, dos quais Karl Ren ner

foi um dos maiores expoentes, por outro, o trabalho

foi por Neumann apre sentado em 1936 como tese

de doutora do a London School of ... continua >>
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<< volta ... Economics. O texto permaneceu inédito

por cinco longas décadas e, desde que foi publicado

em 1980 na Alemanha e republicado seis anos depois

na Inglaterra, tornou-se fun damental para a

compreensão das rela ções entre direito e economia e

entre ciência jurídica e ciências sociais nestes dias de

integração dos mercados, con centração do poder

empresarial, finan ceirização dos capitais e

monetarização das esferas da vida. 

Tendo como pano de fundo um mo mento importante

da história contem porânea, que compreende o debate

constitucional da República de Weimar e seus

desdobramentos jurídicos, The rule of law permitiu a

Rodriguez recuperar a contribuição da Teoria Crítica ao

tema dos direitos políticos e sociais, mapear as

limitações e contradições da concepção liberal-

burguesa de instituições jurídicas e sinalizar as

armadilhas teóricas e meto dológicas presentes no

debate sobre a relação entre direito e sociedade no

mundo contemporâneo.

(JOSÉ EDUARDO FARIA, TEXTO DE ORELHA DE FUGA DO DIREITO)

: PEDIDO E CAUSA DE PEDIR

Daniela Monteiro Gabbay

O livro que o leitor tem em mãos é um trabalho

original. Raramente a dogmática jurídica pôde contar

com um estudo como este, em que as categorias

jurídicas são pensadas em função da sociedade, e

não como elementos de um sistema abstrato e

supostamente perfeito.

A autora sabe, como nos ensinou Kant, que o sistema

é uma ideia reguladora, e não uma realidade empírica.

A ideia de sistema é um princípio de trabalho e não seu

ponto final: os juristas pensam como se houvesse um

sistema para reconstruir constantemente o

ordenamento jurídico, posto diante de problemas

jurídicos novos, nascidos de uma realidade em

permanente transformação.

Este livro está impregnado por esse modo de pensar.

A todo instante a relação entre direito e sociedade

com a mediação das formas jurídicas ocupa um

lugar central.

Numa dimensão mais abstrata, ele reflete sobre a

capacidade da gramática institucional de captar

adequadamente os conflitos sociais. Daí sua proposta,

original, de pensar a construção do pedido como

atividade dialogal (deliberativa?), ideia que tem

implicações, ainda não exploradas, para a viabilidade

de uma eventual teoria geral do processo.

No que diz respeito a seu problema central, a

congruência entre pedido, sentença ecoisa julgada nas

ações coletivas, o livro, depois de explicar o

funcionamento do processo coletivo, estuda

minuciosamente a jurisprudência do STJ para mostrar

como os juízes têm reformulado a regra da

congruência em interpretações não literais da

legislação posta. 

Tantos resultados interessantes em uma dissertação

de mestrado são promissores para a carreira desta

pesquisadora, além de inspiradores para um

pensamento jurídico que esteja preocupado em

aperfeiçoar nossas instituições e efetivar, em bases

legítimas e eficientes, nosso estado de direito. Tais

preocupações encontram neste trabalho uma

expressão original e privilegiada.

(JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ, TEXTO DE ORELHA DE PEDIDO E

CAUSA DE PEDIR)
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: Direito e estética: nota crítica

Luis Satie

Trata-se de reflexão na área de teoria e filosofia do direi-

to, cujo objetivo é discutir as condições de possibilidade

de aproximação entre a forma artística e a forma jurídica.

O texto investiga, dialeticamente, as implicações para a filo-

sofia jurídica da impossibilidade dessa aproximação, bem

como os problemas contidos numa aproximação conser-

vadora. Disso resulta que: 1) seria uma perda para a razão

e, portanto, para a filosofia jurídica, a não comunicabilida-

de entre arte e direito; 2) a relação entre norma jurídica e

norma estética deve ser pautada pela crítica, no compas-

so da apreensão filosófica da arte contemporânea, espe-

cialmente nos termos do pensamento de Adorno.

Conclui-se pela superação da dicotomia entre possibilida-

de e impossibilidade, abrindo-se a ideia de constelação

metodológica dos campos categoriais do direito e da esté-

tica em suas formas atuais, preparando o caminho para a

compreensão da forma jurídica como uma forma trágica.

: Desenvolvimento, meio ambiente e direitos dos

índios: da necessidade de um novo ethos jurídico

Violeta Refkalefsky Loureiro

O artigo discute aspectos da política indigenista brasilei-

ra recente, destacando a posição oscilante do Estado e sua

postura ao longo da história, adversa à convivência com

grupos sociais multiculturais, em especial com os grupos

indígenas. Apesar do disposto na constituição brasileira de

1988 quanto aos direitos dos índios e à preservação de

suas culturas, setores da sociedade civil e Estado, segui-

das vezes, demonstram encará-los como ameaças à uni-

dade e à segurança nacional, quando situados em áreas

de fronteira; ou como entraves ao desenvolvimento nacio-

nal. Identifica três linhas básicas de pensamento face à

questão indígena: em favor da integração (compulsória ou

não dos índios), a que defende os direitos a uma cultura

diferente da hegemônica e uma terceira, à qual dá desta-

que. Trata-se de um deslocamento do eixo da questão -

da identidade indígena, antes questionada, para uma dis-

cussão sobre a terra, como se esta fosse um elemento des-

colado da cultura indígena. Destaca a responsabilidade ao

Judiciário (especialmente do STF), quanto aos direitos dos

índios à multiculturalidade dentro do espaço nacional.

Reclama a necessidade de um novo ethos jurídico-social

para tratar a questão indígena.

: Caderno 36

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO E A

INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO 
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Daniela Monteiro Gabbay, José Rodrigo
Rodriguez, Luis Guilherme Aidar Bondioli,
Paulo Eduardo Alves da Silva, Rafael Francisco
Alves e Thomaz Henrique Junqueira de
Andrade Pereira
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AVALIAÇÃO E MÉTODOS DE ENSINO EM DIREITO
José Garcez Ghirardi (coord.)
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INSIDER TRADING: DADOS E REFLEXÕES

Viviane Muller Prado (coord.)
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O DEUS-SOCIEDADE CONTRA O DIABO-MERCADO? :
PESQUISA CIENTÍFICA, CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 
E INTERESSES ECONÔMICOS

José Rodrigo Rodriguez, Mariana Giorgetti Valente, 
Flávio Marques Prol, Bianca Tavolari

: Working paper 63

PROTEÇÃO AO ACIONISTA MINORITÁRIO NO BRASIL : 
BREVE HISTÓRICO, ESTRUTURA LEGAL E EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

Bruno Meyerhof Salama e Viviane Muller Prado

: Working paper 64

SEGURANÇA JURÍDICA E ESTRATÉGIAS LEGISLATIVAS:
RESTAURAÇÃO X REFORMA

José Rodrigo Rodriguez
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