
Artigos para a Revista Direito GV

A Escola de Direito de São Paulo da FGV pretende lançar este ano sua 
revista de direito. Será uma publicação essencialmente acadêmica que 
aceitará artigos em português e castelhano (a critério do Editor, inglês) de 
pesquisadores do Brasil e do exterior.   

Todos os artigos serão objeto de avaliação por pareceristas anônimos 
que não serão informados da identidade de seus autores. Adotaremos o 
processo conhecido internacionalmente como blind review, inclusive para 
artigos dos professores da Direito GV. Todos os autores serão comunicados 
do andamento do processo de avaliação e terão acesso ao(s) parecer(es) 
de que seu artigo for objeto, também sem identificação de autoria. Apenas 
excepcionalmente haverá artigos convidados. Todos os convites serão feitos 
pelo Editor-chefe.

A Revista Direito GV publicará artigos dogmáticos das diversas áreas do 
Direito nacional, internacional e global, além de trabalhos de pesquisa 
aplicada e textos de Teoria do Direito, Sociologia do Direito, Filosofia do 
Direito e História do Direito. 

Estamos abertos às mais diversas abordagens teóricas, inclusive a textos 
interdisciplinares e artigos que se enquadrem no campo de pesquisa Law 
& Society e Law & Economics. Além disso, publicaremos trabalhos sobre 
ensino e pesquisa em direito.

Serão apreciados artigos que se enquadrem no foco de pesquisa da escola: 
a relação entre racionalidade econômica e racionalidade jurídica em seus 
diversos aspectos e níveis de abstração.

Os textos podem ser encaminhados em formato Word para o e-mail 
revistadireitogv@fgvsp.br ou pelo correio (aos cuidados do Editor-chefe 
José Rodrigo Rodriguez, Rua Pamplona, 227, 2º. Andar, São Paulo-SP, CEP 
01405-000). Caso o texto seja enviado pelo correio, pede-se o envio de 
duas cópias impressas, uma delas sem identificação de autoria, além de um 
disquete com o artigo em formato Word.

Os textos devem ter até 30 laudas de 2100 caracteres, redigidos conforme 
os padrões da ABNT. Devem ser precedidos de resumos em português e 
inglês com até dez linhas, seguido de cinco palavras-chave.

A Direito GV espera que esta iniciativa seja bem acolhida pelos pesquisado-
res em Direito de todo o país e que contribua para o avanço das investiga-
ções jurídicas em diálogo com as demais ciências sociais. Aguardamos os 
trabalhos de todos os interessados.

Notícias

-  Dando continuidade ao projeto de cooperação acadêmica com a Universidade de 
Pequim, estão confirmadas as mini-lectures da professora Michelle Ong-Yu sobre  
aspectos diversos envolvendo a China.

 As aulas acontecerão de acordo com o calendário abaixo e serão ministradas em inglês. 
Terão início às 14:00h e irão até 16:30 ou 17:00h, dependendo do tópico (com um 
intervalo na metade). Em princípio não haverá leituras prévias para não sobrecarregar 
ninguém, embora a profa. Michelle possa indicar bibliografia para os interessados.

Pesquisa e Metodologia – Direito GV

Workshop de pesquisadores

A partir deste ano, as reuniões ocorrerão 
todas as quartas feiras à tarde, das 
14H30 às 17H. 

09/03 - 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”

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

-  A pesquisadora Érica Gorga (Direito 
GV) publicou artigo “A cultura 
brasileira como fator determinante 
na governança corporativa e no 
desenvolvimento do mercado de 
capitais” na edição especial de 
governança corporativa da Revista 
de Administração da USP (RAUSP), 
out.dez. /2004.

-  Karime Costalunga, pesquisadora 
Direito GV, acaba de publicar o artigo: 
“A colisão de princípios fundamen-
tais na ação de investigação de 
paternidade”. In: Revista Processo e 
Constituição: Coleção Galeno Lacerda 
de Estudos de Direito Processual 
Constitucional. - n. 1 - Porto Alegre: 
Faculdade de Direito, UFRGS, 2004, 
Quadrimestral, p. 297-343.



Programa:
• 1º de Fevereiro - The Making of Modern China, and Chinese Governan-

ce and Political Structure
• 11 de Fevereiro - Chinese Economic Systems, and Chinese Foreign 

Policy
• 15 de Fevereiro - Chinese culture and language
• 18 de Fevereiro - Contemporary political and economic issues  

(2 lectures)
• 22 de Fevereiro (data provisória) - Chinese legal system, and legal 

guide to doing business in China (2 lectures)

Quem tiver interesse em participar desse curso e ainda não 
o tiver manifestado, favor enviar e-mail à Cláudia Caputo 
(claudiacaputo@fgvsp.br). Os Professores Esdras Borges Costa e 
Diogo Coutinho são os organizadores do curso.

-  Entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro, o Professor Ronaldo 
Porto Macedo (Direito GV) participa de Banca para processo 
seletivo de Professor de Teoria e Pensamento Político para o 
Departamento de Ciência Política da USP.

-  O portal Domínio Público do Ministério da Educação (www.
dominiopublico.gov.br <http://www.dominiopublico.gov.br>) 
é uma biblioteca virtual com acervo de mais de 1000 obras lite-
rárias, artísticas e científicas (na forma de textos, sons, imagens 
e vídeos).  Lançado em novembro de 2004, visa a compartilhar 
obras que já se encontram em domínio público, além daquelas 
cedidas gratuitamente por seus autores. 

É possível colaborar com a digitalização de obras. Há previsão 
de recursos públicos para este fim, cujas regras de distribuição 
constam do portal. 

O Ministério da Educação espera que Domínio Público torne-se 
referência entre professores, alunos, pesquisadores e para a 
população em geral.  

Grupos de Estudo

GRUPO DE ESTUDOS E LEITURA
O grupo agora tem suas reuniões às quartas-feiras, das 12h às 
14h. Até o mês de fevereiro estão sendo discutidos os casos que 
compõem o material didático do GVlaw, para a revisão do con-
teúdo até o início dos cursos de Tributação do Setor de Serviços e 
Tributação do Setor Industrial. Após esse período as reuniões serão 
dedicadas, alternadamente, ao estudo de teoria geral do direito 
e de casos relacionados com o direito tributário e outras áreas de 
conhecimento.

MATERIAL DIDÁTICO: aprovada a estrutura de composição do 
material didático de D. Tributário e Finanças Públicas. 
A pesquisa e a elaboração do material se iniciam no mês de fevereiro.

Pesquisadores

Neste espaço são divulgados os planos de pesquisa individuais 
dos professores e pesquisadores da EDESP, além de suas áreas de 
atuação e temas de interesse.

Pesquisador Diogo Coutinho
Área de pesquisa: Direito econômico, políticas públicas; desenho 
institucional da ação reguladora do Estado; epistemologia e 
metodologia; justiça distributiva.

Temas de interesse:
• Regulação de serviços públicos
• Políticas de defesa da concorrência
• Políticas industriais
• Racionalidade jurídica e racionalidade econômica
• Tensão entre eficiência e equidade

Pesquisas e atividades em andamento:
• Marco regulatório no saneamento básico
• Mudanças extemporâneas na regulação
• Premissas valorativas no pensamento econômico neoclássico
• China e seu sistema de mercado
• PPP e investimento em infra-estrutura
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Encontros e debates júnior
Os estagiários da Direito GV criaram um grupo de estudos para ler 
“Direito e democracia - entre facticidade e validade” de Jürgen 
Habermas. A primeira reunião será dia 18 de fevereiro, 12h na sala 
de reuniões do primeiro andar da Direito GV. 

Recepção dos Calouros – Direito GV
A Escola Direito GV parabeniza a todos os universitários que 
ingressam no curso de Direito pelo sucesso obtido em um rigoroso e 
disputado exame vestibular.  

Esperando atender às expectativas de formação profissional 
depositadas na nossa Instituição, firmamos o compromisso com 
a excelência acadêmica, no ensino e na pesquisa, associando 
a experiência consolidada da Fundação Getulio Vargas com um 
projeto inovador de ensino de Direito. Trata-se de uma alternativa 
de conteúdo e forma ao ensino tradicional, que pretende formar 
profissionais dinâmicos e capazes de enfrentar as demandas da 
sociedade brasileira.

Lembramos que nossas atividades acadêmicas iniciam-se no dia 24 
de fevereiro. Apresentamos abaixo a agenda especialmente elaborada 
o recebimento dos universitários nessa nova etapa que se inaugura.

Dia 24/02

8h00 às 8h15 – Boas-vindas do Diretor
Ary Oswaldo Mattos Filho

8h15 às 9h30min - Apresentação do curso
Adriana Ancona de Faria (Coordenadora de Graduação - Direito GV)

10h00 às 12h00 - Treinamento para uso do Blackboard e visita à Biblioteca.

12h00 às 14h00: almoço

14h00 às 16h00 – Mesa-redonda: “A política de desarmamento no Brasil”

Debatedores
Maíra R. Machado (Professora – Direito GV)
Carlos Ari Sundfeld (Professor – Direito GV)
Adilson de Abreu Dallari (Professor – PUC/SP)

Luciano Bueno (Professor e autor do livro “Controle de armas: um estudo 
comparativo entre Bretanha, EUA, Canadá, Austrália e Brasil”)

16h30 às 18h00 – Mesa-redonda: “Relações entre o Direito e a Economia”

         Debatedores:
Ronaldo Porto Macedo (Professor – Direito GV)
Marcos Fernandes Gonçalves (Professor – EESP/FGV)

Dia 25/02

8h00 às 9h00 – “O profissional que queremos formar: o projeto pedagógico 
da Direito GV”

Conrado Hubner Mendes (Coordenador de Metodologia de Ensino – Direito GV)
Jean Paul Rocha (Professor – Direito GV)
Carlos Ari Sundfeld (Professor – Direito GV)

9h30 às 10h30 - “O que é pesquisa em Direito?”
José Rodrigo Rodriguez (Coordenador de Pesquisa e Publicações – Direito GV)

11h00 às 12h00 - “Estágio e prática jurídica hoje: a proposta da Direito GV”

Cassio Scarpinella Bueno (Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica 
– Direito GV)

12h00 às 15h00: almoço

15h00 às 16h30 – Mesa-redonda: “Reforma do Poder Judiciário”

            Debatedores:
            Luciana Gross Cunha (Professora – Direito GV)
            Maria Tereza Sadek (Professora de Ciência Política – USP)

16h30 às 18h30 – Mesa redonda: “Direitos fundamentais”

            Debatedores:
            Oscar Vilhena Vieira (Professor Direito GV)
            Theodomiro Dias Neto (Professor Direito GV)

Local: Rua Rocha, 233
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