
El destino del paso que no damos
se inscribe en un espacio paralelo

y nace allí una secuencia de pasos no dados,
que cumplen sin embargo su destino de pasos

y en algún lugar o tiempo
se encuentran

o por lo menos se cruzan con los nuestros
y entonces de alguna manera los corrigen.

Hacia un lado o hacia otro,
el hombre debe dar todos sus pasos.

                                                 
Roberto Juarroz

Nesse momento inaugural, em a Escola recebe seus primeiros alunos de 
graduação, registramos aqui nossos agradecimentos a todos aqueles que 
participaram de nossos primeiros passos.

A Escola de Direito de São Paulo deseja Boas Festas e felicidades a todas 
as Professoras e Professores que vêm participando e apoiando nossas 
atividades, a todos os profissionais que trabalharam conosco durante este 
ano, aos funcionários, Professoras e Professores da outras Escolas da FGV, a 
todos os nossos funcionários, Professoras e Professores, aos nossos Diretores 
e Coordenadores.

José Rodrigo Rodriguez
Coordenador de Pesquisas e Publicações

Programa de Incentivo à Publicação de Livros 
Didáticos

Complementando o projeto de desenvolvimento de material didático realizado 
pela DIREITO GV, sem paralelos conhecidos no Brasil em termos de quantidade ou 
qualidade, a Escola acaba de criar o novo Programa de Incentivos à Publicação. 

Os professores inscritos no programa receberão o auxílio de um estagiário durante 
seis meses (renováveis por mais seis a critério da Coordenadoria de Pesquisas e 
Publicações) para auxiliá-los na formatação final do material já produzido ou para o 
desenvolvimento de novos casos e exercícios, para fins de publicação. Professores que 
já apresentaram como projeto de longo prazo a organização e redação de livro didá-
tico estão automaticamente inscritos no programa e os professores que apresentaram 
outros projetos poderão suspendê-los para a confecção de seus livros, retomando-os 
em seguida. Será necessário apresentar à Coordenadoria de Pesquisas e Publicações 
cronograma das atividades de confecção do livro com indicação de prazo final para 
entrega, já em condições de publicação. 

A Diretoria considera estratégico que o material, na forma como vem sendo 
desenvolvido pelas equipes, seja publicado, para servir de parâmetro e modelo 
para outras instituições, além de marcar nosso pioneirismo.

Pesquisa e Metodologia – Direito GV

Workshop de pesquisadores

Durante o mês de janeiro as reuniões 
ficarão suspensas.

Metodologia de Ensino
 

A partir do mês de janeiro, o 
Pesquisador Conrado Hübner 
(Direito GV) assumirá o cargo de 
coordenador de Metodologia da 
Escola de Direito da Fundação 
Getúlio Vargas (DIREITO GV).

O Professor Jean Paul Veiga da Rocha 
passará a ocupar exclusivamente a 
função de Professor.
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Eventos
10 e 11/01 – Workshop “O método do Caso no Ensino Jurídico”, 
realizado na própria DIREITO GV, das 9h às 18h. Serão disponibi-
lizadas somente 15 vagas, sendo a prioridade Professores DIREITO 
GV (pesquisadores DIREITO GV também podem requerer inscrição). 
Inscrições com Claudia/Roberta 

14 e 15/01 – Palestra do Professor Marcelo Neves (DIREITO 
GV) sobre o tema “Verfassung als Horizont oder Instrument 
der Macht: Zur Frage des Verfassungsreformismus in Brasilien” 
(“Constituição como Horizonte ou instrumento de poder: Sobre a 
Questão do Reformismo Constitucional no Brasil”), no Workshop 
“Inklusionsprobleme der Weltgesellschaft: Ethik - Solidarität 
- Regelsysteme” (“Problemas de Inclusão na Sociedade Mundial: 
Ética - Solidariedade - Sistema de Regras”) a ser realizada na 
Universidade de Flensburg, Alemanha.

Notícias
• No dia 13 de dezembro, o professor Eugenio Buligyn esteve 

presente na DIREITO GV discutindo o tema “Teoria do Direito, 
Realidade e Ensino Jurídico”. O professor é doutor em ciências 
sociais e Professor Emérito pela Universidade de Buenos Aires.

• O Professor Norbert Reich (Riga Graduate School of Law, Letônia) 
esteve presente na DIREITO GV na primeira semana de dezembro. 
O Professor veio ao Brasil a convite do Instituto dos Advogados de 
São Paulo (IASP) e aproveitou para conhecer a Escola, a respeito 
da qual o Professor da Yale Law School, David Trubek, havia lhe 
falado.

• O Professor Martín Böhmer, agora na Universidade San Andrés, 
convidou representantes da DIREITO GV para conhecer a nova 
escola que está sendo criada em Buenos Aires.

• O Pesquisador Conrado Hübner Mendes participou, em Porto Rico, 
do seminário anual “South-North Exchange on Theory, Culture 
and Law”, cujo tema foi “Neoliberalism, Social Justice and the 
Rule of Law”. O professor apresentou artigo intitulado “Judicial 
review of constitutional amendments in brazilian supreme court”. 
Este evento é organizado pela LatCrit, instituição fundada por 
professores latinos de diversas faculdades de direito dos Estados 
Unidos. O objetivo desta organização é o de fomentar um 
debate jurídico internacional que fundamente e estimule maior 
mobilização política pela defesa de direitos humanos e promoção 
das reformas institucionais necessárias para a consolidação e 
aperfeiçoamento da democracia no continente. O evento foi 
extremamente importante para a aproximação da Direito GV de 
professores oriundos de todo o continente americano e que se 
mostraram muito interessados em ter na nossa escola um parceiro 
para projetos concretos que já desenvolvem em locais vários da 
América do Sul.

Grupos de Estudo
Grupo de Estudos e Leitura 

O grupo de direito tributário, coordenado pelo prof. Eurico de Santi, 
se reúne periodicamente às quartas feiras, das 12h às 13h30, na 
sala de reuniões do 1º andar da Direito GV, onde discute textos 
relacionados à teoria analítica do direito aplicada na interpretação 
normativa e jurisprudencial, além de textos sobre reformas de ensino e 
aprendizagem. Até agora as discussões foram em torno de artigos, livros 
e textos dos professores Ricardo Guibourg, Pablo Navarro e Pedro Demo. 
As reuniões em 2005 serão retomadas no dia 12 de janeiro.
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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.

Coordenador José Rodrigo Rodriguez (jrrodriguez@fgvsp.br)
Área de pesquisa: Filosofia do Direito, Marxismo, Teoria Crítica, 
Direito Privado, Direito do Trabalho.

Temas de interesse: Direito e Teoria Crítica; Direito e Nazismo; 
Sindicalismo e Direito; Poder Judiciário: novas configurações 
institucionais.

Pesquisas e atividades em andamento:
• “O Direito como mera técnica e o fascismo alemão”: Pesquisa indi-

vidual sobre a Filosofia do Direito na Teoria Crítica da Sociedade a 
partir da obra de Franz Neumann, teórico do Direito e do nazismo, 
especialmente seus textos da década de 30.

• “Direito e Nazismo: Teoria Crítica, Estado e Socialismo”: 
Coordenação de livro coletivo em fase de elaboração sobre a 
relação entre Direito e Nazismo, discutida a partir da obra de Franz 
Neumann e Otto Kirchheimer e seu debate com Carl Schmitt, bem 
como alguns de seus desdobramentos contemporâneos na obra de 
Jürgen Habermas, Giorgio Agamben e do teórico do Direito Penal, 
Günther Jakobs.

• “Responsabilidade e Risco”; Projeto coletivo de pesquisa 
sediado no CEBRAP e desenvolvido no contexto do convênio 
FGV-EDESP/CEBRAP, que visa a investigar os elementos comuns 
da responsabilidade penal, civil, trabalhista e dos diversos ramos 
dogmáticos do Direito partir das reflexões de Klaus Günther. 
A pesquisa prevê resultados teóricos e pesquisas empíricas de 
jurisprudência.

Publicações

• O Professor Marcelo Neves (DIREITO GV) publicou o artigo “La 
force symbolique des droits de l’homme”, in: Droit et Société: 
Revue Internationale de Théorie du Droit et de Sociologie 
Juridique 58 (Paris: L.G.D.J.), 2004.

• A Professora Michelle Ratton (DIREITO GV) juntamente com o 
professor Alberto do Amaral são os organizadores e também 
autores de alguns dos artigos presentes na obra O Brasil e a 
ALCA: os desafios da integração.

 “Um dos maiores desafios para a diplomacia brasileira nos 
próximos anos diz respeito à condução do processo pelo qual 
a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) será implemen-
tada. Apesar de ser um processo bastante longo (as primeiras 
discussões sobre o tema datam do começo da década de 
1990), chama a atenção ao leitor interessado no tema a quase 
completa ausência de bibliografia que busca analisar o tema 
de um ponto de vista mais lúcido. É justamente esta lacuna 
da bibliografia sobre o tema que o livro O Brasil e a ALCA: os 
desafios da integração, organizado por Alberto do Amaral Júnior 
e Michelle Ratton Sanchez busca reduzir.” 

 Trecho da resenha de autoria de Cláudio R. Lucinda publicada 
na Revista de Economia Política, vol. 24, nº 4 (96), outubro-de-
zembro/2004. A resenha completa está disponível em www.rep.
org.br/resenhas/resenhas-96.pdf
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