
Eventos

Gunther Teubner na Direito GV

09 de março:

19h - 21h: Palestra seguida de debate sobre o tema “The Civil Constitutions of the 
World Society”

21h – 22h30: Lançamento do livro “Direito, Sistema e Policontexturalidade”. 
Apresentação pela Professora Dra. Dorothee Rüdiger (UNIMEP), seguida de noite 
de autógrafos com coquetel no local.

22 de março:

Colóquio de Teoria do Direito: Dealing with Paradoxes of Law: Derrida, Luhmann, 
Wietholter 

Horário: 14:30 h - 17:30 h

Local: Salão Nobre da Fundação Getulio Vargas, São Paulo – inscrições com 
olivia@fgvsp.br

Textos do professor Teubner podem ser encontrados em http://www.jura.uni-
frankfurt.de/ifawz1/teubner/Publika/PublikaEngl/index.html

21 de março: 

Contando a Justiça: a produção de informação no sistema de justiça brasileiro. O evento 
organizado pela professora Luciana Gross Cunha (DIREITO GV) contará com a participa-
ção de acadêmicos, operadores de justiça e autoridades. Nele será lançado o relatório da 
pesquisa o Sistema de Justiça: a produção de informação e a sua utilização. 

Salão Nobre da EAESP, 20h30. Em breve será divulgada a programação 
completa e a forma de inscrição. 

29 de março:

Temas de comércio internacional em debate – Medidas de 
Defesa Comercial: As negociações em andamento e o trata-
mento pelo mecanismo de solução de controvérsias da OMC. 

Debate seguido de coquetel para lançamento do livro: “Ensaios em comércio internacio-
nal”, coordenado por Aluisio de Lima-Campos. 

Horário: 17h-19h

Local: EAESP, Rua Itapeva, 432, 4º andar, Salão Nobre.

Debatedores:
• Aluisio de Lima-Campos e demais autores do livro (ABCI) 
• Marta Calmon Leme (LMG&M Economistas Associadas) 
• Michelle Ratton Sanchez (DireitoGV) 
• Rabih Ali Nasser (GVlaw e Albino Advogados Associados) 
• Rafael Benke (FIESP) 
Evento organizado pela Escola de Direito de São Paulo, ABCI, e Editora 
Singular.

Inscrições em www.edesp.edu.br. Dados sobre a publicação em www.editorasin-
gular.com.br/Índice%20Aluisio.pdf

Pesquisa e Metodologia – Direito GV

Workshop de pesquisadores

A partir deste ano, as reuniões ocorrerão todas 
as quartas-feiras à tarde, das 14h30H às 17H.

09/03 - Comentários de jurisprudência:
Maíra Rocha Machado (Professora Direito GV): 
“Cooperação penal internacional e intercâmbio 
de informações bancárias: as decisões do STF 
sobre quebra de sigilo em cartas rogatórias” e

Flávia Portella Püschel (Professora Direito GV): 
“Conseqüências práticas
da distinção entre vício e fato do produto: Uma 
análise de decisões judiciais escolhidas”.

23/03 - Viviane Muller Prado (Professora Direito 
GV): “Grupo de Sociedades: o que restou do 
modelo da Lei 6.404/76?”
 

 Publicações

• No dia 28 de fevereiro foi lançado na livraria 
Cultura do shopping Villa Lobos o livro “Cultura 
Brasileira - O Jeito de ser e de viver de um povo”, 
organizado por Marleine Paula Marcondes e 
Ferreira de Toledo, editora Nankin. O livro contém 
o ensaio do professor José Rodrigo Rodriguez 
(DIREITO GV) “A Cabrocha e o Magistrado: Apon-
tamentos Sobre o Drama do Direito no Brasil”.

• A pesquisadora Karime Costalunga (DIREITO GV) 
publicou artigo “O art. 1.829 do Código Civil e a 
Constituição: proposta de uma análise estrutural 
e axiológica. In: DELGADO, Mário Luiz e ALVES, 
Jones Figueiredo (Orgs.). Questões controvertidas 
no direito de família e sucessões - Série grandes 
temas de Direito Privado - vol. 3. São Paulo: 
Editora Método, 2005, p. 397-415”.

• A pesquisadora Ligia Paula Pires Pinto (DI-
REITO GV) publicou em co-autoria com Heitor 
Sica o artigo “Reflexões sobre arbitragem no 
Brasil e arbitragem internacional” na Revista 
de Direito Internacional e Econômico nº 6, 
Editora Síntese, p. 23-44. 
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Notícias

• O Prof. Marcelo Neves gravou o programa “Defenda sua 
Tese” na TV-Justiça com o tema “Corrupção Sistêmica do 
Direito no Brasil”.

 O programa foi exibido nos dias 26 e 27 de fevereiro e 01 
de março.

• No próximo dia 9 de março o pesquisador Diogo R. Coutinho 
(DIREITO GV), entre outros convidados, discute, no Ministé-
rio da Fazenda em SP, o funcionamento sistema brasileiro 
de defesa da concorrência (SBDC). Trata-se de uma inicia-
tiva da OCDE (Organização para Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento) para a avaliação de legislações e 
instituições nacionais nesse campo por meio de peer-review 
(mecanismo por meio do qual um país analisa outro).

• A Professora Michelle Ratton Sanchez participou como 
juíza da rodada nacional do “Philip C. Jessup Internatio-
nal Law Moot Court Competition”, edição 2005, realizada 
na Universidade Católica de Santos, entre os dias 17 e 20 
de fevereiro de 2005. A professora também participará 
como juíza da rodada internacional do evento, realizado 
em Washington e promovido por Shearman & Sterling, 
entre os dias 26 de março e 01 de abril de 2005.

 
Grupos de Estudo

Núcleo de Direito Societário e Mercado de Capitais
O Núcleo coordenado pela Profª Viviane Muller Prado surgiu 
em meados de 2003 com o objetivo de ser um foro de 
debates sobre temas relevantes relacionados com o direito 
societário e o mercado de capitais brasileiro. 

No segundo semestre de 2003 e primeiro de 2004 foram 
discutidos textos de autoria dos próprios membros do Núcleo 
sem preocupação com a unidade temática.   Foram abordados 
os seguintes temas: acordo de acionistas, dividendos de ações 
preferenciais, compensação e liquidação na CLC, oferta pública 
na aquisição de controle, arbitragem, fundos de investimentos, 
governança corporativa, adaptação dos contratos de sociedade ao 
novo Código Civil, ofertas públicas e privadas, sociedades simples 
e empresárias, direito intertemporal e mecanismos de proteção 
dos acionistas minoritários. Posteriormente, o grupo sentiu a 
necessidade de restringir os debates a um tema específico. Go-
vernança corporativa foi escolhida como objeto de estudo desde 
meados de 2004 e continuará ao longo do ano de 2005. 

As reuniões do núcleo são quinzenais, às terças-feiras, das 
8h30 às 10h. No mês de março, os encontros acontecerão nos 
dias 1º, 15 e 29. O primeiro texto discutido foi de autoria de 
Guilherme Zugno, intitulado “Fundos de Pensão e Corporate 
Governance”. No dia 15, Roberta Nioac Prado apresentará o 
seu texto sobre oferta pública na aquisição do controle.

Todos os interessados no tema da governança corporativa 
são muito bem vindos ao Núcleo.

NET
As atividades do NET - Núcleo de Estudos Tributários - serão 
retomadas no mês de março, em data ainda a ser definida. 
O tema abordado será o da “Legalidade tributária e o Gasto 
Público”.  Aproveitando o ensejo iniciado pela polêmica edição 
da Medida Provisória nº 232, o NET retoma seus debates 
inserindo-se na discussão sobre o controle da despesa pública e 
o retorno do estudo do direito financeiro.
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Grupo de Estudos e Leitura

As atividades do grupo de estudos e leitura foram retomadas 
em 16/02/05. O grupo tem por objetivo principal o estudo 
da teoria geral do direito, aplicada ao direito tributário e ou-
tros ramos adjacentes. As reuniões ocorrem às quartas-feiras, 
das 12h às 14h, e serão intercaladas por leituras de teoria 
geral e casos com grande repercussão no mundo jurídico. 
Segue cronograma:

• 02 de março: Introdução e Capítulo 1 do livro “Ilícitos 
Atípicos”, de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero.

• 09 de março: Voto do Ministro César Pelluso, referente à 
Contribuição dos Inativos (Relator: Daniel Maya).

• 23 de março: Capítulo 2 do livro “Ilícitos Atípicos”, de Ma-
nuel Atienza e Juan Ruiz Manero (Relator: Daniel Peixoto).

• 30 de março: Voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no caso 
de ampliação da base de cálculo da COFINS pela Lei 9.718.

Grupo de Estudos de Direito Financeiro
O grupo formado em conjunto com os grupos de Direito Tributá-
rio e as Finanças Públicas, se reunirá às terças-feiras, das 12h 
às 14h. Os encontros visam criar mecanismos de controle do 
gasto público e terão temas específicos e convidados especiais 
a cada reunião.

Pesquisadores

Neste espaço são divulgados os planos de pesquisa individu-
ais dos professores e pesquisadores da DIREITO GV, além de 
suas áreas de atuação e temas de interesse.

Pesquisadora Lígia Paula Pires Pinto 
(ligia@fgvsp.br)

Àrea de pesquisa: Direito Comercial e Direito Civil.

Temas de interesse: Recuperação de empresas em crise 
(análise jurídica e econômica); Temas diversos de Direito 
Empresarial, em especial, Direito Societário.

Pesquisas e atividades em andamento:
• Elaboração de artigo para análise de dispositivos gerais 

de Direito Obrigacional dispostos no Código Civil de 2002, 
sob a ótica do Direito Empresarial.

•  Análise da posição do TJ/SP acerca da quebra de 
sociedades concordatárias que não atendiam aos requisitos 
previstos no antigo Decreto de 1945 sobre falências, bem 
como o conceito de insolvência entendido pelo referido 
tribunal, como parâmetro para o exame de dispositivos da 
“Nova Lei de Falências”.

•  Tese de doutoramento “Impacto da nova disciplina de 
recuperação de empresas em crise no Brasil”.

•  Participação no grupo de elaboração do programa detalha-
do de material didático de Direito dos Negócios.

• Participação no grupo de elaboração de material didático 
de Direito das Obrigações.
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