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: LINKS DIREITO GV : GRADUAÇÃO

• GRADUAÇÃO

• PÓS- GRADUAÇÃO GVlaw

• MESTRADO EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO

• EVENTOS

• REVISTA DIREITO GV

• REVISTA GETÚLIO

• PONTES

• BOLETIM DIREITO GV

• BOLETIM EDUCAÇÃO JURÍDICA

• WORKING PAPERS

• CADERNOS DIREITO GV

: DIREITO GV EM COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

A DIREITO GV anuncia, com satisfação, os alunos sele-

cionados para compor sua equipe na 4th ICC International

Commercial Competition: Augusta Mahfuz, Gabriela

Alario e Luísa Galliez. 

Nesta seleção também contamos com uma competição

interna muito acirrada. Todos os oito alunos que partici-

param do processo seletivo foram qualificados pela banca

avaliadora como hábeis para atuarem em negociações e

mediação comercial internacional. Essa avaliação foi feita

pelos professores Bruno Meyerhof Salama, Marcos

Paulo Verissimo e José Garcez Ghirardi (DIREITO GV),

que também foi o mediador na etapa da simulação. 

Em dezembro, janeiro e fevereiro, os trabalhos entrarão

em fase de preparação intensiva. O objetivo será aper-

feiçoar as técnicas de mediação, postura, linguagem, bem

como a realização de pesquisas de apoio para os casos

da competição. Além das três integrantes oficiais da equi-

pe, outros alunos que participaram do processo seletivo

farão parte deste trabalho.

As atividades estão sendo realizadas no âmbito do Núcleo

de Direito Global da DIREITO GV e a equipe de coorde-

nação e preparação é formada pelos professores Clávio

de Melo Valença Filho e Michelle Ratton Sanchez

(DIREITO GV), pela pesquisadora do Núcleo de

Metodologia de Ensino Ieda Miyuki Koshi Dias de Lima

(DIREITO GV) e pelos alunos Daniel Tavela e Gisela

Mation. A DIREITO GV também tem contado, nos últimos 

anos, com a colaboração de especialistas na área, que

realizam encontros ad hoc com a equipe da Escola.

Desejamos a todos um bom trabalho nesses próximos

meses!

: DIREITO GV FIRMA NOVAS 

PARCERIAS INTERNACIONAIS

A DIREITO GV acaba de firmar novas parcerias com reno-

madas instituições do exterior, para oferecer um leque de

opções de alta qualidade para seus alunos. As mais

recentes foram assinadas com as escolas de Direito da

Universidade de Illinois e Nova York. Segundo a profes-

sora Maria Lúcia Pádua Lima (coordenadora de

Relações Internacionais da DIREITO GV), o objetivo dos

novos acordos é proporcionar o mais variado campo de

escolhas para que os alunos possam complementar seus

estudos de forma eficiente. 

O convênio assinado com Illinois permitirá aos alunos da

graduação participar de programa de intercâmbio no últi-

mo semestre da DIREITO GV. As disciplinas cursadas em

Illinois poderão ser utilizadas pelos alunos como crédi-

tos para cursar o primeiro semestre do LL.M da univer-

sidade, abreviando consideravelmente o curso. O progra-

ma também é aberto a alunos do GVlaw.

As inscrições estão abertas até 12 de dezembro e a Illinois

College of Law aceitará estudantes já em 2009. A

Coordenadoria de Relações Internacionais informa que,

para se inscrever, os candidatos terão que ... continua >>
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<< volta ... apresentar um exame Toefl, carta de apre-

sentação explicando porque o aluno se interessa em

participar do programa e um CV resumido. Todos os

documentos, em inglês, devem ser enviados ao e-mail

cri-direitogv@fgv.br.

Ao todo, a DIREITO GV oferece programas de convênio

com 15 instituições: Universidade Torcuato di Tella e

Universidade San Andrés (Argentina); Instituto de Empresa

e Universidade Pompeo Fabra (Espanha); Instituto Max

Planck (Alemanha); Universidade de Tilburg (Holanda);

Universidade Paris-Dauphine e Science-Po (França);

Universidade Metropolitana de Caracas (Venezuela); ABCI,

Harvard Law School, New York University e Universidade

de Illinois em Urbana-Champignon (EUA); Universidade de

Turim (Itália) e Universidade de Edimburg (Escócia).

: METODOLOGIA 

No Seminário Anual de Planejamento (SAP),

ocorrido entre 14 e 16 de novembro, foi

reforçada a importância do debate sobre os

dois principais tópicos dentro do debate sobre

metodologia: (i) avaliação e (ii) desenvolvimento

de habilidades e competências como objetivo

pedagógico central. A percepção da relevância

dada a esses tópicos pelo corpo acadêmico e 

pelo núcleo não é mera coincidência. Esta

convergência reafirma o cumprimento da

premissa da Escola, desde sua fundação, 

de manter constante aprimoramento das

disciplinas e, com isso, garantir seu

compromisso com a inovação na construção 

de conhecimento e na prática docente.

Pareceu nítido a todos os participantes 

do debate que a possibilidade de análise 

do desempenho da primeira turma a cursar 

o quarto ciclo da DIREITO GV é o momento

propício ao aprofundamento da discussão

sobre a correlação entre as disciplinas da

grade curricular do curso da DIREITO GV e

a sua divisão em ciclos. Conforme ressaltado

diversas vezes durante o seminário, o corpo

acadêmico corrobora a idéia de que essa

reflexão deva incorporar necessariamente as

habilidades e competências cujo

desenvolvimento é pretendido em cada ciclo. 

O Núcleo de Metodologia apresentou durante 

o seminário documento que oferece subsídios

para esse debate.

Para permitir uma possibilidade de retomada

produtiva das reflexões nessa área, o

coordenador do Núcleo de Metodologia, 

José Garcez Ghirardi, divulgou a todo corpo

acadêmico um texto cujo intuito foi

estabelecer alguns parâmetros para o debate

que seguirá. A sugestão central do texto é

tratar as competências e habilidades, em um

primeiro momento, como um binômio,

reafirmando as competências/habilidades que

se pretende desenvolver no aluno que a

DIREITO GV quer formar. Dessa forma,

espera-se que o fio condutor da discussão

central seja a facilitação do diálogo, com 

a preocupação de superar impasses

conceituais. Ademais, pretende-se que sejam

rediscutidos tais conceitos a partir da

contraposição das demandas que o mercado

impõe ao profissional e a experiência de sala

de aula dos docentes. 

Por entender que se trata de mais um passo

importante para o aprimoramento do debate

metodológico na Escola, o núcleo, mais uma

vez, convida todos a dividir suas idéias e

experiências obtidas no âmbito de seus

cursos, com o intuito de tornar mais produtivo

o debate proposto e mais concretas as

soluções e sugestões que surgirem a partir

deste. Nossa missão de formar bacharéis

diferenciados só se concretizará pela

construção conjunta. 

mailto:cri-direitogv@fgv.br
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: DIREITO GV PUBLICA EDITAL PARA PROCESSO

SELETIVO DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 

DIREITO E DESENVOLVIMENTO. INSCRIÇÕES

COMEÇAM EM 08 DE DEZEMBRO.

A DIREITO GV publicou, em 5 de novembro, edital

para processo seletivo do programa de mestrado em

Direito e Desenvolvimento (para mais informações,

CLIQUE AQUI). As inscrições começam em 8 de dezem-

bro. No documento, o candidato encontrará todas as

informações referentes ao processo de ingresso no

mestrado, assim como a lista de obras sugeridas pela

coordenação do programa e que serão cobradas nos

exames. O edital também traz o cronograma comple-

to de todas as etapas do processo. São oferecidas

anualmente  20 vagas.

Segundo Oscar Vilhena Vieira (coordenador do pro-

grama de mestrado da DIREITO GV), o curso foi con-

cebido para profissionais e pesquisadores que queiram

participar de uma experiência acadêmica única no

Brasil. As vagas poderão ser preenchidas por portado-

res de diploma universitário em direito e outras áreas

afins, como ciências sociais, economia ou administra-

ção, com interesse no campo do Direito e

Desenvolvimento. O objetivo é qualificar academica-

mente profissionais e pesquisadores para atuar no

mercado e na esfera pública.

“Queremos criar no mestrado um ambiente de refle-

xão e produção acadêmica de excelência, com forte

ênfase para a pesquisa nas linhas de negócios e ins-

tituições do Estado Democrático de Direito. A nossa

meta é formar acadêmicos habilitados a pensar e ope-

rar as complexas estruturas jurídicas da sociedade

contemporânea, contribuindo de maneira criativa e

original para a formulação de novos institutos e alter-

nativas jurídicas que favoreçam o desenvolvimento em

seu sentido integral”, explica Oscar Vilhena.

Segundo Vilhena, a idéia de criar este programa

partiu da necessidade de formação de juristas den-

tro de uma nova real idade mundial, que conta com

variáveis muito mais complexas. “Na última década,

o Brasi l vem se inserindo de maneira cada vez mais

intensa no cenário internacional, o que tornou o

ambiente jurídico dos negócios extremamente sofis-

ticado; com a criação das agências reguladoras e

a ampliação do acesso a novos mercados, há um

distinto marco regulatório a ser desbravado; por

outro lado, imperativos de responsabil idade social,

direitos humanos e transparência na gestão foram

incorporados ao conceito de desenvolvimento e se

tornaram importantes tanto para atores públicos

como privados.” 

: ESTRUTURA DO CURSO

O programa de mestrado da DIREITO GV é compos-

to por duas linhas de pesquisa: Direito dos Negócios

eDesenvolvimento Econômico e Social; e Instituições

do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento

Político e Social. 

A primeira linha destina-se ao estudo do campo normati-

vo que rege o ambiente dos negócios. “Como se sabe, a

circulação e a distribuição de riquezas ocorrem em uma

esfera amplamente regulamentada pelo direito. Um corpo

de normas claramente estabelecidas pode fazer toda a

diferença no momento de incentivar ou não o crescimen-

to econômico, bem como influenciar o modo de produção

e distribuição de riquezas. Por isso, é importante estudar

como se relacionam os sistemas tributários, a governan-

ça corporativa, a responsabilidade social das empresas e

o mercado de capitais dentro de um ambiente globaliza-

do e de extrema competição”, aponta Vilhena.

A segunda linha de pesquisa estuda o funcionamento

das instituições no Estado Democrático de Direito.

“São essas instituições que produzem, interpretam e

aplicam as normas do direito. Entender o funcionamen-

to do Poder Judiciário, por exemplo, torna-se uma

variável essencial para o planejamento estratégico,

tanto do setor público quanto do privado.

Compreender a dinâmica das políticas públicas, por

sua vez, é indispensável para aquele que se propõe a

alterar a realidade ao seu redor.” 

Os alunos deverão realizar o programa de mestrado no

período máximo de 24 meses e mínimo de 18 meses, deven-

do cursar seis disciplinas, subdivididas em duas obrigató-

rias, uma optativa comum e três eletivas nas... continua >>

: MESTRADO
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<< volta ... respectivas linhas de pesquisa; realizar o pro-

grama de formação em educação jurídica; submeter-se

ao processo de orientação por um membro do corpo

docente do programa de mestrado; passar pelo proces-

so de qualificação; e apresentar uma dissertação de mes-

trado no âmbito da área de concentração do programa

e de sua respectiva linha de pesquisa. 

Para mais informações sobre o programa de mestrado da

DIREITO GV, CLIQUE AQUI .

: EQUIPE DO PROGRAMA DE MESTRADO 

DA DIREITO GV PROFERE PALESTRAS SOBRE 

DIREITO E DESENVOLVIMENTO PARA MAGISTRADOS 

EM SÃO PAULO E EM RECIFE 

Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV) falou a membros da

Escola de Magistrados da Justiça Federal (Emag), em 6

de novembro, sobre as relações entre Direito e

Desenvolvimento. Em 4 de novembro, o pesquisador

Leonardo Arquimimo de Carvalho (DIREITO GV) minis-

trou palestra sobre o mesmo tema em Recife para mem-

bros da Escola de Magistratura de Pernambuco (Esmape) 

“A questão do desenvolvimento encontra-se na agenda

de governos, agências internacionais, empresas e aca-

dêmicos há várias décadas e, no passado, esse concei-

to encontrava-se estritamente associado à idéia de cres-

cimento econômico. Na última década, no entanto, os

imperativos de sustentabilidade ambiental, ampliação do

acesso aos mercados, responsabilidade social, direitos

humanos e democracia foram incorporados à agenda do

desenvolvimento. E esses fenômenos precisam ser estu-

dados”, afirmou Vilhena.

: GVlaw

: GVlaw PROMOVE, EM JANEIRO, 

CURSO DE CURTA DURAÇÃO SOBRE

COMÉRCIO INTERNACIONAL COM ALUISIO 

DE LIMA-CAMPOS. 

As negociações da Rodada Doha, os

contenciosos do algodão contra os EUA 

e da Embraer contra o Canadá, as barreiras

norte-americanas ao etanol brasileiro, 

os subsídios agrícolas nos EUA e na Europa

são temas que vêm sendo cobertos pela

imprensa brasileira e internacional. 

Há, no entanto, um desconhecimento

generalizado sobre como as políticas,

estratégias e posições negociadoras na área

comercial são formadas. O conhecimento

sobre essas questões e sobre os principais

parceiros comerciais do Brasil é fundamental

para compreender as decisões tomadas 

nesse âmbito. 

Nesse sentido, o GVlaw criou um curso de

curta duração, que busca oferecer amplo

conhecimento de todos os aspectos sobre a

formação da política comercial dos principais

parceiros, dos instrumentos tarifários e não

tarifários disponíveis no âmbito da OMC, das

estratégias de negociação e da solução de

contenciosos. Trata-se de curso único, em que

o aluno terá base suficiente para avaliar e julgar

a aplicabilidade, interatividade e formação de

posições dos setores privado e governamental

em questões de comércio internacional.

O diferencial é que o curso será ministrado pelo

professor Aluisio G. de Lima-Campos (assessor

econômico da Embaixada do Brasil em

Washington); coordenador do Programa de

Capacitação em Política Comercial da Embaixada

do Brasil em Washington; professor adjunto 

do Washington College of Law (American

University); professor convidado do Instituto Rio

Branco; e presidente do ABCI Institute. 

Lima-Campos é especialista em temas

econômicos e de política comercial, com mais

de 25 anos de experiência servindo a 8

embaixadores brasileiros junto ao governo

norte-americano. Assistiu o governo brasileiro

em contenciosos, negociações ... continua >>
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<< volta ... comerciais bilaterais e multilaterais, 

no combate a barreiras comerciais e em mais 

de 80 casos de defesa comercial contra o Brasil

nos EUA. Contribuiu na preparação da lei e dos

regulamentos de defesa comercial do Brasil. 

É autor de dois livros, numerosos artigos e

estudos publicados no Brasil, Chile, China,

Europa e Estados Unidos sobre a lei do comércio

internacional, negociações comerciais bilaterais 

e multilaterais, barreiras ao comércio, subsídios

agrícolas, defesa comercial e preferências

tarifárias. É bacharel em economia e mestre 

em desenvolvimento econômico pela American

University (Washington, D.C.).

O programa interessa ao estudante do comércio

internacional, ao profissional do setor privado e de

governo que busca um conhecimento abrangente

do universo político, estratégico e legal do

comércio internacional. As aulas serão ministradas

durante a segunda quinzena do mês de janeiro. 

: ALUNO DO GVlaw VENCE CONCURSO DE

MONOGRAFIA DO INSTITUTO BRASILEIRO 

DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E COMÉRCIO

INTERNACIONAL (IBRAC).

Enrico Spini Romanielo (aluno do curso de

direito econômico do GVlaw) foi um dos 

vencedores do IX Concurso Nacional de

Monografias sobre Defesa da Concorrência

Prêmio IBRAC – ESSO 2008.

O trabalho com o qual Enrico ganhou o prêmio foi

“A concorrência pelo mercado no setor de

transportes terrestres no Brasil: análise das

concessões rodoviárias federais à luz da Teoria

Econômica dos Leilões”, monografia apresentada

no último ano do curso de direito econômico do

GVlaw como trabalho de conclusão de semestre.

: GVlaw ABRE INSCRIÇÕES PARA PROGRAMAS

DE EDUCAÇÃO CONTINUADA E PÓS-

GRADUAÇÃO ATÉ 21 DE JANEIRO

O GVlaw iniciou em 17 de novembro período

de inscrições para os cursos de pós-graduação

e educação continuada para o início de 2009,

com término em 21 de janeiro. São programas

voltados à formação de profissionais

diferenciados, com perfil empreendedor e que

precisam transitar pelas diversas áreas do

direito e pelo mundo dos negócios, finanças,

contabilidade e administração. 

“Além de proporcionar formação mais completa,

a proposta da Escola é trazer constantemente

as tendências do mercado para a sala de aula”,

explica Leandro Silveira Pereira (diretor-

executivo do GVlaw). Dentro desse espírito, 

o GVlaw lançou 12 novos programas: 

1) NEGOCIAÇÕES COMPLEXAS

2) DIREITO E FINANCIAMENTO EM PERSPECTIVA

COMPARADA

3) CÁLCULOS NEGOCIAIS E JUDICIAIS, JUROS

E FATORES DE ATUALIZAÇÃO

4) DIREITO E RISCO: COMPLEXIDADE SOCIAL

E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS

5) ESTRATÉGIAS SOCIETÁRIAS, TRIBUTÁRIAS

E REFLEXOS CONTÁBEIS

6) FUSÕES, AQUISIÇÕES, REORGANIZAÇÕES

SOCIETÁRIAS E DUE DILIGENCE (MÓDULO II)

7) RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

8) MICROECONOMIA PARA ADVOGADOS

9) MACROECONOMIA PARA ADVOGADOS

10) CONTRATOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

11) TEORIA GERAL DA RESPONSABILIDADE CIVIL

12) TRIBUTAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO

E JUDICIAL

Outros programas da Escola também são

importantes no preparo do profissional para

atuar nesse cenário. O GVlaw mantém em sua

grade diversos cursos e programas ... continua >>
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<< volta ... essenciais para lidar com os desafios 

da economia moderna, tais como contratos

internacionais, arbitragem, direito empresarial 

do trabalho, estratégias societárias, sucessórias 

e tributárias, estrutura jurídica e empresas

familiares: governança corporativa, fusões,

aquisições, reorganizações societárias e due

dilligence, entre outros. O catálogo completo 

de cursos encontra-se AQUI (CLIQUE PARA ACESSAR). 

“Estruturamos um leque de cursos que

possibilita ao aluno explorar todas as esferas

econômicas de uma empresa, como direito

ambiental empresarial, direito econômico e

setores regulados, direito empresarial, direito

societário – administração e controle, estrutura

jurídica para empresários familiares:

governança corporativa, entre outros”, 

afirma Leandro Pereira.

Essa diversidade também atrai outros

profissionais não advindos da área do direito.

O GVlaw estima que, atualmente, 10% do

total de alunos possuem outras formações

que não direito. 

: PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU

Além dos cursos de curta e média duração, o

GVlaw mantém um programa de pós-graduação

latu sensu igualmente voltado para profissionais

que queiram aprofundar suas competências e

dispõem de mais tempo para desenvolver um

trabalho mais extenso. Com duração de dois

anos, esse programa foi concebido em módulos

independentes entre si, distribuídos nas

categorias de formação e profissionalizante. 

Os módulos profissionalizantes são específicos

por área e abordam os seguintes temas:

contratos empresariais, direito administrativo,

direito econômico, direito empresarial, direito

penal econômico, direito societário, direito

tributário, propriedade intelectual e

responsabilidade civil. 

O aluno da pós-graduação pode participar de

intercâmbios nacionais e internacionais. A escola

possui convênios com a Escola de Direito do Rio

de Janeiro e com a Escola de Economia de São

Paulo, ambas da Fundação Getulio Vargas.

Internacionalmente, o GVlaw mantém parcerias

com as seguintes instituições: Universidade

Torcuato di Tella e Universidade San Andrés

(Argentina); Instituto de Empresa e Universidade

Pompeo Fabra (Espanha); Instituto Max Planck

(Alemanha); Universidade de Tilburg (Holanda);

Universidade Paris-Dauphine e Science-Po

(França); Universidade Metropolitana de Caracas 

(Venezuela); ABCI, Harvard Law School, 

New York University e Universidade de Illinois

em Urbana-Champignon (EUA); Universidade

de Turim (Itália) e Universidade de Edimburg

(Escócia).

: CURSOS CORPORATIVOS

O GVlaw também oferece programas

customizados para empresas, de acordo 

com  as necessidades específicas de cada

corporação. São conteúdos construídos

conforme os desafios a serem enfrentados por

parte das empresas, com duração definida

entre a escola e as companhias. Por meio

desses cursos, os alunos aprovados por nota e

freqüência, com carga mínima de 28 horas-aula

e com diploma em curso superior, poderão

aproveitar os créditos acadêmicos em outros

programas oferecidos pelo GVlaw.

: CORPO DOCENTE

Outro ponto forte do GVlaw, no que concerne 

a pós-graduação, especializações e cursos

corporativos, é a formação do corpo docente.

Todos os coordenadores e professores

envolvidos aliam significativa experiência

profissional a uma sólida formação acadêmica.

Nomes como Carlos Ari Sundfeld, ...continua >>
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<< volta ... Vera Caspari Monteiro, Flavia

Maia Fernandes dos Santos, Mario Gomes

Schapiro, Anna Luiza Boranga, Eurico de

Santi, Fernando Tabet, Arnaldo Malheiros

Filho, Celso Vilardi, Carlos Alberto

Carmona, Roberta Prado, Francisco Satiro,

entre outros, integram a equipe. 

: EQUIPE DO GVlaw MINISTRA CURSO 

DE ADMINISTRAÇÃO LEGAL PARA

ADVOGADOS EM PORTUGAL 

O GVlaw desembarcou em Portugal no final 

de novembro para oferecer um curso de

Organização de Administração de

Sociedades e Escritórios de Advogados,

coordenado pela professora Anna Luiza

Boranga e por Leandro Silveira Pereira.

O curso foi voltado para advogados ou

gestores cuja área de atuação está ligada 

à organização e à administração dos

serviços de apoio ao trabalho jurídico,

tanto em escritórios de advocacia quanto

em departamentos jurídicos de empresas,

um modelo que já é sucesso no Brasil e

que agora começa a conquistar os

escritórios lusitanos. 

No programa, os alunos foram

apresentados a vários aspectos da

organização e administração profissional

de organizações prestadoras de serviços

jurídicos, obtendo uma visão abrangente

da administração. O programa visou

estimular o questionamento e a busca por

novas estruturas do escritório, fornecendo

subsídios e instrumentos de pesquisa 

nas áreas de gestão, recursos humanos,

financeira, de sistemas e estratégias 

de marketing.

: AASP E GVlaw ABREM INSCRIÇÕES PARA

CURSO SOBRE DIREITO PROCESSUAL DO

TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL

A Associação dos Advogados de São Paulo

(Aasp) e o GVlaw estão com inscrições

abertas desde 3 de novembro até 19 de

janeiro para os cursos de especialização

(pós-graduação latu sensu) em processo

civil e processo do trabalho. 

Com duração de dois anos e renomado

corpo docente, os cursos serão realizados

na sede da Aasp, com concessão de

desconto especial para associados. 

: REVISTA DIREITO GV 7 – NOVA EDIÇÃO

Por José Rodrigo Rodriguez

A atividade empresarial atinge os mais variados interes-

ses. Encontramos neste campo desde problemas de efi-

ciência na gestão empresarial até questões ambientais, de

direito do consumidor, trabalhistas, tributárias, penais etc.

O Direito tem sido chamado a regular todos esses proble-

mas, o que implica em lidar com interesses de adminis-

tradores, acionistas (majoritários e minoritários), governos,

organismos internacionais, trabalhadores, consumidores

e dos cidadãos em geral.

Este número da Revista DIREITO GV reúne cinco textos

que tratam da atividade empresarial de vários pontos de

vista, com destaque para o texto do Prof. Klaus J. Hopt,

do Instituto Max Plank de Hamburgo, ... continua >>

: PUBLICAÇÕES

capa da 
Revista 
DIREITO GV 7
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<< volta ... que compara a regulação empresarial dos

EUA com o regime adotado pela União Européia. Além

desses textos, a revista publica duas importantes tra-

duções e mais quatro artigos sobre contratos, direitos

de autor (Setenta anos depois: direitos autorais em Noel

Rosa, Daniel do Amaral Arbix), direito tributário

(Tratados internacionais em matéria tributária e sua rela-

ção com o direito interno no Brasil, Gustavo Mathias

Alves Pinto) e o papel do advogado (‘Novos produtos’

como competência do advogado, Gilberto de Abreu

Sodré Carvalho).

O bloco sobre atividade empresarial conta com cinco tex-

tos sobre os seguintes temas: arbitragem (A economia

da arbitragem: escolha racional e geração de valor,

Antonio Celso Fonseca Pugliese e Bruno Meyerhof

Salama), proteção ao investidor no direito alemão (A pro-

teção ao investidor no Código de Governança Corpora-

tiva alemão, Roberto de Araújo Chacon de Albuquerque),

a comparação entre a regulação societária dos EUA e da

UE (Modernização do Direito Societário: Perspectiva

Transatlântica, Klaus J. Hopt), direito antitruste (A regra-

matriz de incidência antitruste para condutas anticoncor-

renciais: conteúdo e estrutura lógica do artigo 20 da Lei

8.884/94, Marcel Medon Santos) e obrigações empre-

sariais no novo Código Civil (Interpretação dos novos dis-

positivos do código Civil quanto às obrigações advindas

de relações empresariais e o papel da jurisprudência,

Ligia Paula Pires Pinto Sica).

Depois dos artigos sobre atividade empresarial, seguem

quatro sobre temas variados, além de duas traduções

(Símbolos, Sinais e Normas Sociais na Política e no Direito,

Eric A. Posner; Modernização do Direito Societário:

Perspectiva Transatlântica, Klaus J. Hopt). 

: REVISTA GETULIO CHEGA ÀS BANCAS, COM DOSSIÊ

SOBRE OS PERFIS DA ADVOCACIA NO BRASIL 

A mais recente edição da revista Getulio (editada pelo

GVlaw), que chegou às bancas no final de novembro, traz

os diversos perfis da carreira de advogado no Brasil, encer-

rando um ciclo iniciado pela primeira edição de 2009, dedi-

cada à discussão sobre os cursos de direito e o problema

da proliferação de vagas.

A Getulio compila as conclusões de um levantamento

produzido pelos pesquisadores do GVlaw durante este

ano, com uma série de dados relacionados à profissão,

ao crescimento dos escritórios, à abertura de novas pers-

pectivas de desenvolvimento do profissional do direito.

Com a leitura dessas pesquisas e dados, pôde-se notar,

de um lado, uma falta de consciência do advogado sobre

como se dá esse desenvolvimento de carreira, sobretu-

do por parte do jovem egresso. 

Para corroborar esse amplo estudo, Getulio também

ouviu nomes representativos da advocacia brasileira e

paulista, como os jurista Modesto Carvalho, Celso Mori

Cintra (representando o Pinheiro Neto, um dos maio-

res e mais tradicionais escritórios do país), Raquel Otranto

(Lilla, Huck, Otranto, Camargo e Munhoz) e Hamilton Dias

de Souza. 

Do grupo de pesquisadores do GVlaw, Daniel Babinski

e Daniel Wei Liang Wang produziram o artigo Ensino jurí-

dico e perfis do advogado e orientaram o trabalho dos

repórteres Daniella de Lucca e Rafael de Queiroz no dese-

nho dos cinco perfis que permeiam a carreira (entrevis-

taram o estagiário, o advogado júnior, o pleno e o sênior

e, por fim, o advogado sócio). Já o pesquisador Bruno

Ramos Pereira se debruçou sobre O crescimento verti-

ginoso dos escritórios de Direito no Brasil, como uma das

expressões de que, cada vez mais, a prática da advoca-

cia se aproxima da lógica empresarial. 

A revista tem muito mais leituras, como o debate que

reuniu três pesquisadores da área criminal para respon-

der à questão Por que a violência caiu em São Paulo?

Theodomiro Dias Neto (coordenador de direito crimi-

nal do GVlaw), Túlio Khan (Coordenadoria de Análise e

Planejamento da Secretaria Estadual de Segurança

Pública) e Denis Mizne (diretor do Instituto Sou da Paz),

na tentativa de responder à pergunta, debateram sobre

manutenção de políticas públicas, gestão da seguran-

ça e profissionalização do aparato policial. 

Este número tem ainda roteiro elaborado pela profes-

sora Beatriz Lacombe sobre gerenciamento de carrei-

ra; a reportagem Quando a alternativa vira regra, em que

Helder Junior conta como, após a instituição da Lei de

Arbitragem, a mediação se consolidou ... continua >>
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<< volta ... como ferramenta alternativa eficaz na resolu-

ção de conflitos. Na seção Biblioteca, um passeio pelo

mundo dos livros com Ives Gandra Martins. O repórter

Axel Gyldén, corresponde da revista francesa L’Express

para a América Latina, fala sobre como o Brasil é visto

na França. E, em Política, poesia e sedução, a advoga-

da e crítica Maria Rita Drummond nos mostra a trajetó-

ria do artista carioca Cildo Meireles, contextualizando por

que ele ocupa lugar ímpar na produção conceitual nacio-

nal, merecendo o 7º Prêmio Velázquez de Artes Plásticas

e até exposição na Tate Modern, em Londres. 

: EDITORA GLOBO LANÇOU EDIÇÃO COMEMORATIVA

DOS 50 ANOS DA OBRA OS DONOS DO PODER,

DE RAYMUNDO FAORO, NA DIREITO GV

Em meio a tantos fatos comemorados em 2008, o lança-

mento de uma obra fundamental para a compreensão do

Brasil comemora 50 anos. Em 1948, a editora Globo lança-

va a primeira Edição de Os Donos do Poder, do jurista

Raymundo Faoro, que, sucintamente, analisou a herança

herdada pelo Brasil atual da estrutura montada durante o

tempo do Brasil colônia. O autor aponta esse período como

a origem da corrupção e burocracia no no país, colonizado

por Portugal, então um Estado absolutista. De acordo com o

autor, toda a estrutura patrimonialista, que até hoje influencia

a sociedade brasileira, foi trazida de Portugal para cá. 

Nesta concepção de Estado patrimonialista, Faoro colo-

ca a propriedade individual como sendo concedida pelo

Estado, caracterizando uma “sobrepropriedade” da coroa

sobre seus súditos e também este Estado sendo regido

por um soberano e seus funcionários. 

Segundo Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV), um dos

entusiastas do relançamento da obra, a análise de Os

Donos do Poder é fundamental para que se compreenda

a formação do Brasil. “É uma obra necessária para a dis-

cussão de como o Brasil chegou até aqui e quais são os

possíveis caminhos para que possamos construir um país

com instituições sólidas e comprometidas com o desen-

volvimento em sua integridade”, afirma o professor. 

: IBRADEMP LANÇA LIVRO NA DIREITO GV 

O Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (Ibrademp)

lançou, em 24 de novembro, o livro International Business 

Transactions with Brazil na DIREITO GV. O lançamento

contou com palestra de João Carlos Medeiros Ferraz

(gerente geral da Petrobras) sobre o tema "Project Finance

- Oil and Gás". 

É o primeiro e único livro no mercado reunindo os maio-

res especialistas para explicar as principais operações

internacionais realizadas com o Brasil. O livro explica o fun-

cionamento de operações de Private Equity, IPO, Takeover

(Ofertas Hostis), Joint Ventures, Eurobonds, Derivativos,

Crédito de Carbono, Project Finance, Arbitragem,

Recuperação de Empresas, Energia Renovável e Green

Technology, entre outros assuntos.

: ROBERTA NIOAC PRADO PARTICIPOU DE

LANÇAMENTO DE ACONTECE NAS MELHORES

FAMÍLIAS – REPENSANDO A EMPRESA FAMILIAR

A professora Roberta Nioac Prado (coordenadora do

núcleo de governança corporativa e empresa familiar da

DIREITO GV) participou, em 25 de novembro, do lança-

mento do livro Acontece nas Melhores Famílias –

Repensando a empresa familiar, no James Lisboa Escritório

de Arte. 

A obra, editada pela Saraiva e coordenada por Marcelo

Melo e Paulo Lucena de Menezes, reúne artigos de

especialistas em diversas áreas do conhecimento, ana-

lisando as transformações pelas quais as empresas

familiares estão passando, dentro de um contexto de

ampliação da competitividade global e ... continua >>

capa do livro 
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<< volta ... as pressões pela adoção de maior profissio-

nalização e por regras transparentes de governança. 

Em seu artigo, Roberta Nioac Prado analisa a inserção

da empresa familiar dentro das exigências de governan-

ça corporativa no ordenamento jurídico brasileiro, aten-

tando para a questão de que a adoção de tais regras

torna-se fundamental para aumentar o valor da socieda-

de no mercado, facilitar o acesso a capital de investimen-

to e, igualmente, contribuir para a sua perpetuação. 

: CHAMADAS DE ARTIGOS – REVISTA DIREITO GV

A JURISPRUDÊNCIA DO STF EM DEBATE

Os tribunais superiores têm decidido casos de extrema

importância para os rumos da sociedade brasileira. A 

opinião pública presta cada vez mais atenção nestas

decisões, como se pode perceber pela ampla cobertu-

ra da imprensa, com destaque para o Supremo Tribunal

Federal. Tal destaque se deve, entre outros aspectos,

à constitucionalização de uma série de temas promo-

vida pela Constituição Federal de 1988. Em diversos

campos do direito e da sociedade, as decisões do

Supremo têm se revelado importantes, tanto para a dis-

cussão de problemas dogmáticos, quanto para a ação

dos agentes sociais. 

Esta chamada de artigos visa lançar luz sobre este

tema. Serão selecionados textos que discutam a juris-

prudência do STF tanto do ponto de vista de sua rele-

vância dogmática, quanto de sua importância para a

ação social e para os agentes políticos e econômicos.

Também serão apreciados textos que discutam as

decisões do Supremo do ponto de vista da separação

dos poderes, analisando seu sentido e seus efeitos

sobre o legislativo, executivo e judiciário. Além disso,

publicaremos textos que tratem da formação e da efe-

tividade da jurisprudência do Supremo, inclusive dos

mecanismos institucionais, formais e informais, respon-

sáveis por dar coerência aos julgados e torná-los efe-

tivos nos âmbito do Poder Judiciário e da sociedade

em geral. 

Os artigos podem analisar séries históricas ou deci-

sões individuais. Abordagens interdisciplinares são

bem vindas

PARA ALÉM DO INTERVENCIONISMO E DA 

AUTO-REGULAÇÃO: O SIGNIFICADO ATUAL 

DA DISTINÇÃO ENTRE PÚBLICO E PRIVADO

Esta chamada de artigos dirige-se a todas as áreas do direi-

to e das ciências humanas. Seu objetivo é selecionar arti-

gos que tratem da relação entre estado, mercado e socie-

dade, ou seja, o estado atual da distinção entre público e

privado do ponto de vista das formas institucionais, inclu-

sive da dogmática jurídica, a saber, qual o significado social,

político e econômico de certas construções dogmáticas. 

Os textos podem conter análises teóricas ou empíricas. Será

dada preferência a análises de desenhos institucionais e/ou

institutos dogmáticos em concreto. Serão valorizadas abor-

dagens de novas instituições surgidas no Brasil ou em outros

países e textos que tratem especificamente da atual crise

do mercado de crédito em seus aspectos institucionais.

Para mais informações, CLIQUE AQUI.

: NOTÍCIAS

: PROFESSOR ARY OSWALDO MATTOS FILHO

PARTICIPA DE DEBATE SOBRE CRISE

FINANCEIRA PROMOVIDO PELA EAESP 

Os efeitos da crise financeira no mercado de

ações e sobre a economia real parecem que

ainda estão longe de terminar, porém...continua >>
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<< volta ... uma certeza resta. O papel do

Estado na regulação da economia deverá se

intensificar. Essa foi uma das conclusões

extraídas do seminário Regulação e Crise

Financeira, promovido pela FGV-Eaesp, que

contou com a participação de Ary Oswaldo

Mattos Filho (diretor da DIREITO GV), de Maria

Lucia Padua Lima (coordenadora de relações

internacionais da DIREITO GV), de Arthur

Barrionuevo (professor de economia da Eaesp 

e da DIREITO GV), do advogado Pedro Dutra 

e de Otavio Yasbek (diretor de Auto-Regulação

da BSM-Bovespa e recém-indicado ao cargo 

de diretor da CVM). A mediação ficou a cargo 

do professor Alkimar Moura, também da Eaesp. 

Durante duas horas, os convidados analisaram

as variáveis que conduziram os agentes

econômicos à crise atual e quais poderiam ser

as soluções encontradas para aperfeiçoar os

mecanismos de controle do mercado. Ademais,

também houve um importante debate sobre o

papel do direito na interferência na economia. 

: PROFESSOR DA DIREITO GV PARTICIPOU 

DE CONGRESSO EM ROSARIO, ARGENTINA

O professor Laurindo Dias Minhoto (DIREITO

GV) participou, em 14 de novembro, do IX 

Congresso de Sociologia Jurídica na cidade 

de Rosario (Província de Santa Fé, Argentina). 

Minhoto apresentou o trabalho Excesso e

eficiência na penalidade contemporânea,

em que analisa tendências atuais das políticas

de combate ao crime e sua articulação em

países do centro e da periferia.

: ÉRICA GORGA E PAULO EDUARDO ALVES

DA SILVA APRESENTAM RESULTADOS DE

PESQUISAS EM UNIVERSIDADES AMERICANAS

DURANTE SETEMBRO E OUTUBRO 

Dois professores da DIREITO GV participaram

de palestras nos Estados Unidos, apresentando

resultados de pesquisas feitas sobre mercado

de capitais e a morosidade do Judiciário 

no Brasil. 

A professora Érica Gorga, que ministra a

disciplina de mercado de capitais e direito 

dos negócios da DIREITO GV, apresentou 

seu trabalho Changing The Paradigm of Stock

Ownership From Concentrated Towards

Dispersed Ownership? Evidence From Brazil

and Consequences for Emerging Countries

na Conferência sobre Estudos Empíricos 

do Direito, ocorrida em 12 e 13 de setembro 

na Cornell Law School.

Na mesma conferência, o professor Paulo

Eduardo Alves da Silva apresentou o paper

Invisible Power: The Brazilian Judicial

Bureaucracy - A Study of Cases in Registry

Offices, que trata de conclusões de seu estudo 

a respeito da responsabilidade dos cartórios 

no atraso do julgamento dos processos. 

A professora Érica Gorga apresentou seu

estudo sobre mercado de capitais, em 2 

de outubro, no Faculty Workshop of The State

University of New York, University at Buffalo

Law School.

: PROFESSOR JOSÉ REINALDO DE LIMA LOPES

PARTICIPOU DE SEMINÁRIO NA UNIVERSIDADE

FEDERAL FLUMINENSE

O professor José Reinaldo de Lima Lopes

(DIREITO GV), a dra. Andrea Slemian (IEB) 

e Paulo Macedo Garcia Neto (mestre em direito

pela FD-USP) participaram do Seminário

Internacional Diálogos entre Direito e História:

Cidadania e Justiça, na Universidade Federal

Fluminense, entre 29 e 30 de outubro.

Apresentaram o resultado da pesquisa sobre 

a história do Supremo Tribunal de Justiça no

Império (1828-1889). A pesquisa, concentrada

nos conflitos entre poderes durante ...continua >>
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<< volta ... o período monárquico, foi

patrocinada pela DIREITO GV e terá seguimento

com o estudo da Primeira República.

: PROFESSOR DA DIREITO GV MINISTROU

PALESTRA NA CÂMARA MUNICIPAL 

Também em 14 de novembro o professor Yuri

Carajelescov (DIREITO GV) ministrou a palestra

Controle de Constitucionalidade e Judicialização

da Política no Salão Nobre da Câmara Municipal

de São Paulo.

A palestra fez parte do evento As Técnicas

Legislativas e o Sistema Normativo Brasileiro,

promovido pelo Centro de Estudos Jurídicos 

da Procuradoria Geral do Município de São

Paulo com a colaboração da Procuradoria da

Câmara Municipal de São Paulo, Procuradoria

Geral do Estado de São Paulo e Procuradoria

da Assembléia Legislativa de São Paulo.

: COORDENADOR DO NÚCLEO DE ESTUDOS

FISCAIS PARTICIPOU DE FÓRUNS EM PORTO

ALEGRE E ALAGOAS 

Eurico Marcos Diniz de Santi (professor 

de direito tributário e finanças públicas e

coordenador do núcleo de estudos fiscais [NEF]

da DIREITO GV) deu prosseguimento, em 

novembro, a ciclo de palestras pelo o país sobre

questões relacionadas a finanças públicas. 

Em 25 de novembro, De Santi foi responsável

pela conferência de abertura, Segurança Jurídica

na Tributação e o Desenvolvimento Econômico

nas Américas, no I Simpósio da Academia de

Direito Tributário (ATA), realizado em  Porto

Alegre. O encontro contou com a participação

do professor Alex Raskolnikov, da Universidade

de Columbia (Nova Iorque, EUA).

Em 27 de novembro, De Santi foi convidado

para proferir conferência no VIII Encontro

Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional

(Sinprofaz), em Salinas de Maragogi (Alagoas),

para expor e debater o tema Transação

tributária, contingenciamento de recursos 

e aparelhamento da PGFN.

Em 13 de novembro, Eurico de Santi

participou de reunião do Grupo de Altos

Temas (GAT), na Fecomércio, discutindo o

futuro do Agronegócio e Novas Fontes de

Energia. Em 19 de novembro, o professor foi

palestrante no Seminário O Crédito Tributário 

e o Interesse Público: Fazendo as Escolhas

Certas, organizado pela Unafisco em Brasília,

encerrando o evento com o tema Transação 

e Arbitragem no Direito Tributário.

Ainda em relação ao NEF, em 11 de novembro,

colaboradores do núcleo promoveram

workshop na DIREITO GV para apresentar os

primeiros resultados do projeto de reforma do

Código Tributário Nacional.  

: MARTA MACHADO PASSA TEMPORADA 

DE ESTUDOS NA ALEMANHA

Marta Rodriguez de Assis Machado

(professora de direito penal da DIREITO GV)

viajou em novembro para a Alemanha, onde

passa uma temporada de estudos. A professora

deverá ampliar o estudo a respeito de pesquisas

que estão sendo produzidas sobre a

responsabilidade de administradores. 

: SALEM NASSER E CLÁVIO VALENÇA 

FILHO PARTICIPARAM DA I JORNADA 

DE DIREITO EMPRESARIAL PROFESSOR

OTAVIO LOBO, EM RECIFE 

Salem Hikmat Nasser (coordenador do 

núcleo de direito global da DIREITO GV) foi

conferencista na Faculdade de Direito do Recife

em 19 de novembro. 

O professor participou da mesa que debateu 

o tema O Contencioso Internacional de

Investimentos: Realidade e ... continua >>
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<< volta ... Perspectivas, ao lado de Guy

Horsmans (professor da Universidade Católica 

de Louvain, Bélgica) e Ana Carolina Beneti

(advogada do escritório Pinheiro Neto). 

Em outra mesa, foi abordado o tema Arbitragem

e Par Condicio Creditorum. Nela, participaram

Clávio Valença Filho (professor do escritório

modelo da DIREITO GV e sócio do Valença

Advogados), Otavio Lobo (professor emérito 

da Faculdade de Direito da Universidade Federal

de Pernambuco) e Ivanildo Figueiredo (professor

da Faculdade de Direito de Pernambuco). 

: LUCIANA GROSS CUNHA PALESTRA NA 

IV SEMANA DE GESTÃO DE POLÍTICAS

PÚBLICAS, NA USP, CAMPUS ZONA LESTE 

Luciana Gross Cunha (DIREITO GV) ministrou

palestra na IV Semana de Gestão de Políticas

Públicas, promovido pela Escola de Artes,

Ciências e Humanidades (Each-USP), no

campus Zona Leste, entre 11 e 14 de novembro.

Luciana Cunha participou de mesa em que fez

um balanço dos 20 anos de promulgação da

Constituição brasileira, ao lado de Marco Antonio

Ribeiro Tura (procurador federal do MPT) e com

moderação de José Renato de Campos Araújo

(Each-USP).

: MICHELLE RATTON SANCHEZ PARTICIPOU 

DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO CENTRO 

DE ESTUDOS DE INTEGRAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO (CINDES)

A professora Michelle Ratton Sanchez

(DIREITO GV) participou, em 5 de dezembro,

do seminário O Brasil e a Agenda Econômica

Global, promovido pelo Centro de Estudos 

de Integração e Desenvolvimento (Cindes), 

em que fez exposição sobre O Brasil e a

OECD, seguida de comentários de Paulo

Roberto de Almeida (UNB) e José Augusto

Fernandes (CNI).

: PROFESSORAS DA DIREITO GV PARTICIPAM

DE COLÓQUIO NA NEW YORK UNIVERSITY

As professoras Maíra Rocha Machado e

Michelle Ratton Sanchez (DIREITO GV)

participaram, em 3 de dezembro, do Hauser

Globalization Colloquium Fall 2008: Global

Governance and Legal Theory. Michelle Ratton

apresentou o trabalho The Global Administrative

Law Project: a review from Brazil (para ver o

trabalho, CLIQUE AQUI) e Maíra Rocha Machado

apresentou o trabalho Financial Regulation and

International Criminal Policy: the anti-money

laundering system in Brazil and Argentina (para

ver o trabalho, CLIQUE AQUI).

: DIREITO GV E PRO TESTE PROPÕEM

REGULAMENTAÇÃO DO MERCADO DE

CARTÕES DE CRÉDITO 

A PRO TESTE Associação de Consumidores,

em parceria com a DIREITO GV, elaborou 

um amplo estudo sobre as possibilidades e os

desafios de regulação do setor. Foi feita análise

detalhada dos contratos utilizados por uma

série de bancos, mapeamento dos projetos 

de lei que tramitam no Congresso Nacional,

além de avaliação das queixas de consumidores

registradas na PRO TESTE. A partir deste

material, a equipe formulou algumas propostas

de regulamentação do setor. 

O estudo, apresentado em 6 de novembro 

na DIREITO GV para um público aproximado 

de 80 pessoas, foi desenvolvido dentro de 

uma das disciplinas de treinamento profissional

ofertadas pelo escritório modelo da DIREITO GV

aos alunos de graduação. A disciplina contou

com a orientação do advogado Fernando

Rugitsky. O resultado da análise das propostas

norteou a PRO TESTE na formulação de

propostas, a serem entregues às autoridades. 

No levantamento feito, foram identificadas

diversas irregularidades cometidas pelas

administradoras de cartões de ... continua >>
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<< volta ... crédito na concessão de

créditos rotativos, como o abuso na cobrança

de encargos financeiros, freqüentemente

levando alguns consumidores a sérios

problemas de endividamento. “Entre elas, as

mais comuns são a dificuldade de se cancelar

cartões de crédito, formas inadequadas de

adesão e captação de clientes”, aponta

Fernando Rugitsky.

“A oferta cada vez mais ampla de cartões

não foi acompanhada de uma estrutura

eficiente e segura da prestação do serviço, 

o que tem gerado cada vez mais problemas

para o consumidor. Por isso, é de extrema

importância criar mecanismos que possam

proteger os consumidores de abusos”, afirma

Maria Inês Dolci (coordenadora institucional

da PRO TESTE). 

Os juros impagáveis para quem entra no

rotativo do cartão têm gerado cada vez mais

inadimplência. “É fundamental o consumidor

ser bem informado sobre o Custo Efetivo

Total (CET) que atinge mais de 400% ao ano.

As informações oferecidas pelas empresas

são insuficientes para que haja uma

adequada decisão em relação, por exemplo,

ao pagamento parcelado do débito”, avalia

Maira Inês Dolci. Ela observa também que há

a prática abusiva de lançar na fatura cobrança

relativa à contratação de seguro sem que o

consumidor tenha solicitado. 

Para Fernando Rugitsky, é fundamental a

alteração da resolução do Banco Central

relacionada aos procedimentos a serem

adotados pelas instituições financeiras no

momento de contratação e prestação de

serviços financeiros (Resolução 2878, de 26

de julho de 2001) para inclusão das

administradoras de cartão. Em relação ao

cancelamento de serviços e à cobrança de

tarifas, a proposta de alteração inclui

dispositivos que direcionam a aplicação de

regras previstas na resolução 2.878 ao

mercado de cartões de crédito. 

Convenção Coletiva de Consumo

É proposta uma convenção coletiva de

consumo com o mercado de cartões. Esta

possibilidade é prevista no artigo 107 do

Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de

um dispositivo que permite que entidades

civis e associações de fornecedores ou

sindicatos de categoria econômica regulem

condições relativas à qualidade e

características de produtos e serviços, bem 

como formas para a reclamação e resolução

de conflitos. 

“Por meio da Convenção Coletiva de

Consumo, será possível, por exemplo, à PRO

TESTE acordar com as empresas de cartão

de crédito, ou com a associação do setor,

cláusulas com conteúdo semelhante ao da

proposta de alteração da Resolução 2.878”,

aponta Rugitsky. Já Maria Inês Dolci avalia

como fundamentais o controle e a fiscalização

das administradoras de cartão de crédito pelo

Banco Central.

Propostas de regulamentação a serem

enviadas ao governo federal

• Aprovação do projeto de lei 678/2007 para

regulamentar as administradoras de cartões

como instituições financeiras.

• Alteração da Resolução 2878/2001 do

Banco Central para que as administradoras

de cartões de crédito passem a ser

consideradas instituições financeiras.

• Assinatura de convenção coletiva de

consumo com garantia de proteção ao

consumidor.

• Exigir assinatura de formulário de solicitação

para adesão a um cartão.
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• Obrigatoriedade de disponibilização prévia

do contrato com a administradora.

• Previsão de prazo e forma de cancelamento

do cartão.

• Proibição de envio de cartão ou de proposta

de adesão sem solicitação do consumidor.

• Oferta e contratação de seguro em

separado da fatura mensal do cartão.

• Restituição proporcional de anuidade em

caso de rescisão contratual.

• Informação adequada discriminando tudo

que pode ser cobrado (anuidade, juros,

encargos, comissões).

• Responsabilidade expressa da

administradora em caso de furto ou roubo do

cartão quando houver compras autorizadas.

• Proibição expressa de cobrança de preço

diferenciado para pagamento com cartão.

• Garantia de manutenção de mecanismos 

de segurança para o cartão, dificultando o 

uso por terceiros.

• Proibição de retirada de valores da conta

corrente para pagamento de fatura do cartão

de crédito, por se tratar de contratos

distintos.

: DIREITO GV E YALE LAW SCHOOL PROMOVEM

SEMINÁRIO SOBRE ACESSO AO CONHECIMENTO 

EM SÃO PAULO

A DIREITO GV promoveu, em 18 de novembro, o semi-

nário Acesso ao conhecimento e sociedade global: o papel

da propriedade intelectual e de políticas públicas na pro-

moção do acesso à informação, saúde e biotecnologia.

Com a presença de diversos especialistas nacionais e

internacionais, o encontro debateu, por meio de estudos

de caso, o papel do direito na disseminação e acesso a

conhecimentos vitais para diversas áreas da sociedade,

como saúde, biodiversidade e biotecnologia. 

Na ocasião, foi lançado o livro Access to Knowledge in

Brazil: New Research on Intellectual Property, Innovation

and Development, fruto de parceria de pesquisa entre

as duas instituições. A equipe de coordenação do even-

to conta com os pesquisadores Daniel Wang, Thana

Campos e Jose Antonio Ziebarth.

“Os avanços tecnológicos e as novas descobertas nessas

áreas desafiam constantemente o jurista e o profissional do

direito a refletirem sobre o papel do direito para que essas

conquistas reflitam definitivamente no desenvolvimento inte-

gral da sociedade”, afirma Mônica Guise (pesquisadora da

DIREITO GV), especialista no que se refere a acesso a

medicamentos e que, ao lado do professor Alessandro

Octaviani (DIREITO GV), coordena o seminário. 

Entre os debatedores, estão confirmados os nomes de

Maristela Basso e Calixto Salomão Filho (USP), Salem

Nasser (DIREITO GV) e Manoel Pereira dos Santos

(GVlaw), que debateram sobre o acesso ao conhecimen-

to e sociedade global; Claudia Inês Chamas (Fio Cruz),

Sueli Dallari (USP), Bárbara Rosenberg, Laurindo Dias

Minhoto, Bruno Meyerhof Salama (DIREITO GV) e

Fabrício Polido (Faap), que debateram sobre propriedade

intelectual e acesso ao conhecimento na área de saúde;

e, por fim, Gerson Martinez (Funde), Cleila Pimenta (MMA)

e Anita Pissolto (Natura), que falaram sobre propriedade

intelectual e acesso ao conhecimento, no que diz respei-

to a biodiversidade e biotecnologia.  

: DIREITO GV RECEBEU COLÓQUIO SOBRE 

DIREITOS HUMANOS

Mais de 80 ativistas de direitos humanos de todo o

mundo, entre participantes, observadores e palestrantes,

compareceram em São Paulo, entre 8 e 15 de novem-

bro, para a oitava edição do Colóquio Internacional de

Direitos Humanos.

A proposta do encontro, realizado anualmente desde

2000, é reunir ativistas e acadêmicos do mundo todo para

trocar experiências e facilitar o trabalho conjunto entre

eles. Neste ano, o colóquio realizou um balanço dos 60

anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Houve debates sobre temas como a inclusão de pessoas

com deficiência e os direitos dos povos indígenas, as

recentes reformas nas Nações Unidas, o uso do Judiciário

para proteção dos direitos e novas ferramentas na luta

pela prevalência dos direitos humanos.
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A abertura ocorreu em 10 de novembro, com a partici-

pação do Ministro Paulo Vannuchi (da Secretaria Nacional

de Direitos Humanos), do cientista político Paulo Sérgio

Pinheiro (pesquisador do NEV-USP e ex- relator especial

da ONU para Mianmar); de Roxana Vásquez (uma das

fundadoras do Comitê para América Latina e Caribe para

a Defesa dos Direitos da Mulher [Cladem]); e de Oscar

Vilhena Vieira (DIREITO GV).

: DIREITO GV NA MÍDIA

: A professora Anna Luiza Boranga (DIREITO

GV) participou de matéria no Valor Econômico

sobre a ação dos escritórios de advocacia com

a crise na edição de 25 de novembro. 

: O primeiro dia de processo seletivo para a

turma de 2009 de graduação da DIREITO GV foi

divulgada no final de outubro nos seguintes

veículos: Uol, Bol, SejaBixo, Maxpress, Portal G1.

: A dupla graduação foi abordada em matéria

do Fovest (caderno da Folha de São Paulo

destinado a vestibulandos) em 28 de outubro.

: O lançamento de obra do professor Carlos

Guilherme Mota (professor do mestrado da

DIREITO GV), em parceria com Adriana Lopez,

foi assunto de matéria do Valor Econômico de

31 de outubro, assim como de pequena

entrevista para a Folha, em 10 de novembro. 

A edição de novembro da Revista Cult também

trouxe matéria a respeito do lançamento do livro. 

: O professor Caio Mario da Silva Pereira

(DIREITO GV) participou de matéria da Revista

Isto É Dinheiro, consultado sobre operação de

criação de empresa eletrônica do Ponto Frio. 

A matéria foi replicada no site Global Research.

: Artigo da professora Daniela Romanelli da

Silva, articulando a questão da Constituinte, 

o Voto e a Constituição, foi publicado na revista

Filosofia, edição de outubro.

: Artigo da professora Roberta Nioac Prado

(DIREITO GV) analisando a questão dos

hedges cambiais foi publicado no jornal Valor

Econômico do dia 28 de outubro. 

: Seminário promovido em conjunto entre a

DIREITO GV e o escritório Machado Associados

sobre integração tributária na América Latina foi

noticiado no Jornal do Commercio do Rio de 30

de outubro. A Gazeta Mercantil publicou uma

nota sobre o seminário, em 3 de novembro, 

e o jornal Valor Econômico, em 5 de novembro. 

: O Portal Fator Brasil e o site Migalhas

noticiaram o recebimento do Prêmio Jabuti –

categoria melhor livro de direito pelos

professores Eurico de Santi e Dimitri Dimoulis

(DIREITO GV). A TV Cultura veiculou toda a

cerimônia por meio de um hotsite.

: O professor Oscar Vilhena Vieira (DIREITO

GV) participou do Jornal das 7 (Rede TV),

comentando sobre a greve dos policiais civis 

em São Paulo. O mesmo assunto foi tratado

pelo professor na Globonews em 31 de outubro.

: O professor Carlos Ari Sundfeld (DIREITO

GV) foi consultado pela Folha de São Paulo

sobre a responsabilidade do Estado em relação

à demora de liberação de pista após acidentes.

O fato decorreu de acidente que interditou pista

na marginal em São Paulo por 14 horas em 

31 de outubro. O professor também concedeu

entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, 

em 2 de novembro, sobre a nova modalidade

de fraude de pregões eletrônicos. 

: O professor Ernesto Tzirulnik (DIREITO GV)

publicou artigo no jornal Correio ... continua >>
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<< volta ... Braziliense sobre seguro e

estabilidade jurídica. 

: A correção das provas de vestibular da

DIREITO GV foi publicada pelos sites Portal

G1, Bol Notícias e UOL.

: Em 3 de novembro, o professor Marcos

Paulo Verissimo (DIREITO GV) concedeu

entrevista à rádio Justiça a respeito de seu

trabalho sobre ativismo jurídico. 

: Ainda em 3 de novembro, o site Conjur

publicou extensa entrevista com o professor

Eurico Marcos Diniz de Santi (DIREITO GV)

sobre recentes acontecimentos relacionados às

tendências no direito tributário e financeiro.

: O site do Tribunal Regional Federal da 3ª.

Turma de São Paulo noticiou, em 4 de

novembro, a palestra concedida pelo professor

Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV) a juízes

sobre Direito e Desenvolvimento. 

: A DIREITO GV e a PRO TESTE apresentaram

resultado de pesquisa sobre regulação do

mercado de cartões, que provocou inserções

na mídia nos seguintes veículos: Jornal Hoje 

(Globo), Rede TV, Diário do Comercio, Valor

Econômico, Jornal do Commercio (PE), DCI,

Folha de São Paulo, Varejista, Bol Notícias, Uol,

Infomoney e O Tempo (MG).

: Em 4 de novembro, o professor Rabih Nasser

(DIREITO GV) concedeu entrevista analisando

as conseqüências da eleição de Barack Obama

para o comércio internacional.

: Em 4 de novembro, o Valor Econômico

produziu matéria falando sobre a relação entre

as escolas de direito e a nova lei de estágios.

Nesta matéria, fica patente o preparo da

DIREITO GV para se adaptar à nova lei em

comparação com outras escolas.

: Pesquisa das professoras Marta Rodriguez

de Assis Machado e Maíra Rocha

Machado (DIREITO GV) foi citada em artigo

escrito por Nadjanara Morbeck, publicado 

no Pantanal News.

: Em 6 de novembro, o professor Salem

Nasser (DIREITO GV) participou de programa

da Record News (canal de notícias da Rede

Record), comentando os resultados das

eleições nos Estados Unidos. 

: O mesmo assunto foi igualmente tratado pela

professora Maria Lúcia Pádua Lima (DIREITO

GV), no programa Opinião Nacional (TV Cultura),

em 07 de novembro.

: A DIREITO GV recebeu o VIII Colóquio

Internacional de Direitos Humanos, evento

que foi nota do site Migalhas em 7 de novembro. 

: O segundo dia de provas da primeira fase do

processo seletivo da DIREITO GV foi publicado

nos sites G1, Bol Notícias, Gazeta do Povo (PR).

: As inscrições para o curso de verão

oferecido pelo GVlaw foram divulgadas no

portal Fator Brasil e também no site Migalhas

em 10 de novembro. 

: O professor Paulo Eduardo Alves da Silva

(DIREITO GV) foi consultado para matéria na

Folha de São Paulo sobre a tendência de juízes

de tribunais superiores anularem decisões de

segunda instância que contam com a

participação de juízes da primeira instância. 

A matéria foi publicada em 10 de novembro. 

: Em 10 de novembro, a professora Maria

Lúcia Pádua Lima (DIREITO GV) ... continua >>
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<< volta ... concedeu entrevista à rádio CBN

falando sobre os efeitos da crise e a eleição de

Barack Obama. 

: Dinir Salvador (GVlaw) participou de matéria

da edição de novembro da Revista Cobertura

– uma das mais importantes do setor de

seguros – para falar sobre o funcionamento 

de sistemas previdenciários em outros países

da América Latina 

: Em 10 de novembro, o caderno Link, que

circula no Estadão, no JT e também no site

da rádio Eldorado, trouxe matéria sobre a

utilização do Wikipedia como forma de

avaliação dos alunos, com foto de estudantes

do terceiro ano e depoimento da professora

Michelle Ratton Sanchez (DIREITO GV). 

A matéria foi replicada no jornal Gazeta do

Povo (PR).

: Em 13 de novembro, o professor Celso

Vilardi (DIREITO GV) concedeu entrevista à

CBN explicando passos do julgamento de

Daniel Dantas. 

: Em 14 de novembro, o professor Oscar

Vilhena Vieira (DIREITO GV) concedeu 

entrevista à Folha de São Paulo analisando as

implicações do fim da greve da polícia paulista. 

: O site Migalhas noticiou o evento sobre acesso

ao conhecimento em uma sociedade global,

promovido pela DIREITO GV e por Yale, em 14

de novembro. A mesma nota foi publicada no

portal Fator Brasil, em 18 de novembro. 

: O site Ultima Instância trouxe matéria sobre a

questão da anistia, com participação do

professor Oscar Vilhena, em 16 de novembro. 

: A edição de novembro da revista Capital Aberto

trouxe matéria sobre derivativos, com participação

da professora Roberta Nioac Prado. 

: O site Espaço Jurídico Bovespa publicou

artigos sobre hedge praticado pelas empresas,

escrito pela professora Roberta Nioac Prado,

em 17 de novembro. 

: O jornal Valor Econômico publicou nota

referente ao lançamento de livro do Ibrademp 

na sede da Escola em 18 de novembro.

: Reportagem da Folha de São Paulo explicando

as razões de afastamento do juiz encarregado 

do caso Variglog foi publicada em 18 de

novembro, com participação do professor

Paulo Eduardo Alves da Silva. 

: O início das inscrições para os cursos 

do GVlaw foram alvo de nota no site Migalhas 

em 18 de novembro. 

: O projeto de lei sobre a regulação de grampos

foi alvo de matéria da edição de novembro da

revista Imprensa, com participação do

professor Oscar Vilhena.

: Convênio assinado pela DIREITO GV e

Universidade de Illinois foi publicado no site

da escola americana em 18 de novembro. 

: Em 19 de novembro, o jornal Valor

Econômico trouxe caderno especial sobre

acesso a medicamentos, com participação 

da pesquisadora Mônica Guise.

: O site Jusbrasil Noticias publicou nota sobre 

o edital do mestrado da DIREITO GV.

: Em 19 de novembro, a prestigiada coluna

Mercado Aberto, da Folha de São Paulo, publicou

nota com foto de Leandro Silveira ... continua >>
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<< volta ... Pereira, noticiando a nova investida

do GVlaw no mercado advocatício português.

: A publicação do edital do mestrado da

DIREITO GV foi divulgado, em nota, no Jornal

do Commercio, do Rio, em 20 de novembro.

: Artigo sobre Segurança, Direito e

Desenvolvimento, escrito pelo pesquisador

Leonardo Arquimimo de Carvalho, foi

publicado na Gazeta do Povo (PR) em 

19 de novembro.

: O lançamento do livro do professor Basileu

Garcia foi publicado na coluna de Walter

Ceneviva, da Folha, em 22 de novembro.

: O lançamento do livro do Ibrademp foi notícia

do Migalhas em 24 de janeiro.

: A Gazeta Mercantil e o Jornal do Brasil

trouxeram ampla matéria sobre as

expectativas da Rodada Doha, em 24 de

novembro, com participação da professora

Maria Lúcia Pádua Lima.

: Lançamento do livro Acontece nas Melhores

Famílias, que conta com artigo escrito pela 

professora Roberta Nioac Prado, foi divulgado

pelo Migalhas em 25 de novembro.

: O site de empregos do IG publicou 

a abertura de cursos do GVlaw em 25 

de novembro.

: Em 25 de novembro, a professora Maria

Lúcia Pádua Lima concedeu entrevista sobre

a crise norte-americana e a reunião do G20

para o jornal da Gazeta.

: A coluna Direto da Fonte, do Estadão,

publicou nota sobre debate a respeito da

atualidade do livro Os Donos do Poder,

de Raymundo Faoro, ocorrido na escola, 

em 25 de novembro. Em 26 de novembro, 

foi a vez do “blogueiro” Frederico Vasconcellos

trazer uma nota sobre o assunto, no UOL. 

No dia 27, a Folha de São Paulo, o Migalhas 

e o site do IEA trouxeram ampla matéria sobre

o assunto, chamando atenção para o debate.

: Em 26 de novembro, o site Migalhas noticiou

a mais recente edição da revista Getulio.

: Em 22 de janeiro, o Conjur publicou uma

matéria bastante explicativa sobre a atuação 

da DIREITO GV, com participação do

professor José Garcez Ghirardi.

: O anuário de Advocacia da Análise Editorial

trouxe matéria sobre o mercado educacional

de advogados, com participação e análises 

de Oscar Vilhena Vieira, Leandro Silveira

Pereira e Ary Oswaldo Mattos Filho.

: O professor Francisco Satiro concedeu

entrevista à CBN em 27 de dezembro para

analisar o caso de falência da GM.

: O professor Carlos Ari Sundeld foi

entrevistado pelo Diário do Nordeste (CE) 

para tratar da regionalização da cobrança 

de água.

: O Valor Econômico trouxe matéria sobre

pesquisa das atividades advocatícias pelo

GVlaw.

: Em 4 de novembro, Márcio Chaer (diretor 

do Conjur) encontrou-se com o professor Ary

Oswaldo Mattos Filho, Emerson Ribeiro

Fabiani, Rui Santos, Juliana Bernardini e

Paulo Clarindo Goldschimidt. Um encontro

de aproximação e futuros projetos em conjunto. 
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Em 24 de novembro, foi publicado o Pontes Quinzenal,

número 21, volume 3. Nesta edição:

Notícias multilaterais

* CRISE FINANCEIRA GLOBAL: FOCO NA RODADA DOHA

* G-20 FINANCEIRO: PAPEL CENTRAL DAS ECONOMIAS

EMERGENTES

Notícias regionais

* CHINA: PACOTE DE INVESTIMENTOS BUSCA CONTER

DESACELERAÇÃO

* ELEIÇÃO DE OBAMA É VISTA COM OTIMISMO

Breves informes multilaterais

* EQUADOR QUESTIONA DÍVIDA COM BNDES.

* LAMY SUGERE COMPARTILHAMENTO DE RISCOS A BANCOS

REUNIDOS NA OMC.

Breves informes regionais

* BRASIL E MÉXICO DEBATEM POSSÍVEL TLC E TEMAS TÉCNICOS

DO COMÉRCIO BILATERAL.

* BRASIL CRIA NOVO ÓRGÃO DE DEFESA COMERCIAL.

Na segunda semana de dezembro, será publicado o

número 6 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 com-

pleto e profissão. Para mais informações sobre o proje-

to, enviar mensagem para pontes@fgv.br.

Habermas e a estrutura “reflexiva” do direito 

Rúrion Soares Melo

Habermas procurou explicar que a concepção de

uma gênese lógica de direitos é explicitamente

descrita como um processo circular no qual as

liberdades de indivíduos privadamente autôno-

mos e os direitos de cidadãos politicamente autô-

nomos para participar no processo democrático

de autolegislação são constituídos “cooriginaria-

mente”. De acordo com essa idéia, a “coorigina-

ridade” corresponde à estrutura “reflexiva” do

direito, uma vez que a forma do direito organiza

o próprio processo democrático e por isso deve

criar as condições para sua própria legitimação.

Contra uma interpretação liberal da reconstrução

habermasiana do sistema de direitos, vamos

esboçar o que entendemos ser uma “correta”

compreensão dessa estrutura “reflexiva”.

Interpretação conforma a constituição: entre

a trivialidade e a centralização judicial

Virgílio Afonso da Silva 

O cânone interpretativo da “interpretação confor-

me a constituição” vem ganhando um espaço

crescente na jurisprudência do supremo tribunal

federal e na argumentação forense em geral. 

Recorrer a esse tipo de interpretação dá, muitas

vezes, a impressão de que se faz uma deferên-

cia ao legislador, “salvando” uma lei da declara-

ção de inconstitucionalidade por meio de uma

interpretação benevolente. este artigo pretende

chamar a atenção para pontos pouco estudados

nesse âmbito e tentar demonstrar que tanto a

fundamentação quanto as conseqüências da

interpretação conforme a constituição são muito

mais problemáticas do que aparentam ser, espe-

cialmente diante da atual legislação sobre con-

trole de constitucionalidade.

: CADERNOS DIREITO GV

: LIMITES DO DIREITO PENAL – PRINCÍPIOS E DESAFIOS

DO NOVO PROGRAMA DE PESQUISA EM DIREITO PENAL NO

INSTITUTO MAX-PLANCK DE DIREITO PENAL ESTRANGEIRO

E INTERNACIONAL

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber

UMA ETNOGRAFIA DOS CARTÓRIOS JUDICIAIS: ESTUDO DE

CASO EM CARTÓRIOS JUDICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Paulo Eduardo Alves da Silva (superv.)

: PONTES : REVISTA DIREITO GV INDICA 
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: A FUNÇÃO COMUNICATIVA DA RESPONSABILIDADE

CIVIL: EVIDÊNCIAS A PARTIR DE UM CASO DE

IMPUNIDADE

Flavia Portella Püschel

: THE WTO AND THE OECD RULES ON EXPORT

CREDITS: A VIRTUOUS CIRCLE? THE EXAMPLE OF

THE EMBRAER CASE AND THE 2007 CIVIL

AIRCRAFT UNDERSTANDING

Michelle Ratton Sanchez

: WORKING PAPERS

EXPEDIENTE

JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ

COORDENADOR DE PUBLICAÇÕES

FÁBIO LUIZ L. DE CARVALHO

REDAÇÃO E EDIÇÃO

ULTRAVIOLETA DESIGN

PROJETO GRÁFICO

mailto:contato@ultravioletadesign.com
mailto:fabio.lucas@fgv.br
mailto:Jose.Rodriguez@fgv.br
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP28.pdf
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP28.pdf
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP28.pdf
http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=JTJCNKUO&IDCategory=13
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP29.pdf
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP29.pdf
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP29.pdf
http://www.direitogv.com.br/AppData/Publication/WP29.pdf

	Text1: 


