
Eventos
02/12 – Seminário Interno com o objetivo de analisar e discutir as estratégias e planos para 
o ano de 2005, bem como servir como instrumento de integração dos novos pesquisadores-
bolsistas recém selecionados. O evento terá inicio às 8h, no L’Hotel, Alameda Campinas, 266.

03/12 – Palestra do Dr. Robert D. Strahota “A atuação da SEC junto ao Mercado de Capitais 3/12 – Palestra do Dr. Robert D. Strahota “A atuação da SEC junto ao Mercado de Capitais 3/12 –
Norte-Americano: Destaque para os efeitos da Lei Sarbanes-Oxley de 2002”. Desde 1993, 
Robert D. Strahota é Vice-Diretor do Escritório para Assuntos Internacionais da U.S. Securities and 
Exchange Commission (SEC), onde já desenvolveu programas de treinamento e assistência para 
mais de vinte e cinco países.  
A palestra ocorrerá das 9h30 às 12h, Rua Itapeva, 432, 4º andar, Salão Nobre da Fundação 
Getúlio Vargas e será proferida em inglês. Para participar, basta confirmar a presença no seguinte 
e-mail Olívia@fgvsp.br ou pelo telefone (11) 3281-3314, até o dia 30 de novembro. As vagas 
são limitadas (mais informações em www.edesp.edu.br/eventos).                        

9 a 11/12 – O Professor Conrado Hubner participa do Congresso South-North Exchange on 
Law, Theory and Culture, realizado na Inter-American University School of Law in San Juan, 
Porto Rico. O professor apresenta o texto “Judicial review of constitutional amendments in 
brazilian Supreme Court”.

13/12 – Apresentação do projeto Prática Jurídica Direito GV pelo Professor Cássio Scarpinella 
Bueno, das 16 às 18h, na sala grande de reuniões.

10 e 11/01 – Workshop “O método do Caso no Ensino Jurídico”, realizado na própria 10 e 11/01 – Workshop “O método do Caso no Ensino Jurídico”, realizado na própria 10 e 11/01 –
DIREITO GV, das 9h às 18h. Serão disponibilizadas somente 15 vagas, sendo a prioridade 
Professores DIREITO GV (pesquisadores DIREITO GV também podem requerer inscrição). 
Inscrições com Sandra Gomes (sgomes@fgvsp.br).

Notícias

• No dia 12 de novembro ocorreu na Fundação Getúlio Vargas o seminário “Parcerias 
Público-Privadas”, organizado em conjunto pela Sociedade Brasileira de Direito Público 
(SBDP) e pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas - DIREITO GV. 
No evento houve a participação de alguns dos maiores especialistas no tema. 

   
• Entre os dias 16 e 17 de novembro ocorreu na Fundação Getúlio Vargas o I Colóquio 

Jurídico - Econômico de Saneamento Básico: Definindo o Marco Regulatório. O objetivo 
do mesmo foi a discussão de temas como a questão da titularidade dos serviços de sane-
amento, proposta de criação de consórcios públicos, interface entre saneamento e recursos 
hídricos, questão do financiamento, experiências internacionais e o cenário futuro.

• PET 25 ANOS: O evento em comemoração ao aniversário de criação do Programa de educação 
tutorial, hoje financiado pela Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação 
(PET-SESU), realizado na Faculdade de Direito da USP, contou com a presença dos professores 
e pesquisadores Direito GV Maíra Rocha Machado, Marta Machado e Theodomiro Dias, no 
painel Direito penal na sociedade complexa; Jean Paul Veiga da Rocha, no painel Direito Eco-
nômico: Teorias da Regulação e Estado Regulatório; Ronaldo Porto Macedo, no painel Direito 
Econômico: Regulação Aplicada e Michelle Ratton no painel Direito internacional: Governança 
global frente as recentes mudanças no cenário internacional.

• O Professor Ronaldo Porto Macedo Jr. (Direito GV) participou da Primeira Jornada Nacional 
de Direito das Telecomunicações da ABDI, ocorrida em Brasília, dia 19 de novembro.
O Professor debateu acerca do tema: “O Direito do Consumidor e a Regulação das 
Telecomunicações”.

•Em 25 de outubro, o Professor Ronaldo Porto Macedo Jr. participou do debate em torno 
do capítulo “Análise Institucional” do livro O Estado da Nação, ocorrido no IPEA/DIMAC, 
Rio de Janeiro.

Pesquisa e Metodologia – Direito GV

Workshop de pesquisadores

As reuniões ocorrem na sala de reuniões 
grande às 10h30

07/12 – Esdras Borges Costa: Pesquisa 
empírica - Leitura e discussão do texto 
“The Biography of a Research Project: 
Union Democracy” de Seimour Martin 
Lipset, em Phillip E. Hammond (ed), 
SOCIOLOGISTS AT WORK, Essays on the 
Craft of Social Research, Doubleday & 
Co., 1967 (1964).

14/12 – Reunião extra: Pesquisadora 
Érika Gorga (Direito GV): “A common 
law é mais eficiente que a civil law? 
Considerações sobre tradições jurídicas e 
eficiência econômica” 

Metodologia de Ensino
 

15/12– PRAZO final para que:

(i) cada disciplina esteja montada no 
e-class (programa, metodologia, roteiro 
de aulas, material didático etc.).

(ii) todo o material didático seja entre-
gue à Coordenação de Graduação em 
formato impresso.
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• Grupo encontros e debates: No dia 22 de outubro, o Professor 
Pablo Eugenio Navarro esteve presente na reunião do grupo 
discutindo questões relativas a seu texto Interpretación del 
Derecho y Modelos de Justificación. 
O professor é Investigador do Conselho de Investigações 
Científicas e Técnicas (CONICET) – Argentina e Visiting Professor 
da Universidad Pompeu Fabra - Barcelona.

• No dia 11 de novembro, a EDESP contou com a visita do Professor 
Joseph Page da Georgetown University. O professor debateu o 
trabalho desenvolvido pelo Center for the Advancement of the Rule of 
Law in the Américas (CAROLA – mais informações em http://www.
law.georgetown.edu/carola) e também o tema Clinical Education. 
Joseph Page é Professor de Georgetown desde 1968 e dirige o 
programa CAROLA. Desde 1963 escreve sobre Brasil e Argentina. 
Tem, notadamente, dois livros escritos sobre o Brasil, The Revolution 
That Never Was: Northeast Brazil, 1955-1964 e The Brazilians. 

• Professores Direito GV participaram de almoço com a Dra. 
Gabrielle Althoff, Diretora do Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico no Brasil (DAAD) em que foram discutidos detalhes 
a respeito de Seminário Internacional que será realizado em 
setembro acerca do tema “Transnacionalidade do Direito”, 
financiamento de projetos e professores visitantes.

Grupos de Estudo

Núcleo de Estudos em Solução de Controvérsias (NESC)
O grupo interdisciplinar e permanente criado na DIREITO GV tem 
como objetivo a análise e discussão de controvérsias levadas ao 
Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do 
como objetivo a análise e discussão de controvérsias levadas ao 
Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do 
como objetivo a análise e discussão de controvérsias levadas ao 

Comércio (OMC). As reuniões do núcleo são fechadas, interessados 
em participar, favor entrar em contato com a professora Michelle 
Ratton Sanchez (Direito GV) em mratton@fgvsp.br. 

A reunião do dia 03 de dezembro ocorrerá na sala 709 da EAESP, das 
9h00 às 12h00 e tratará dos Casos sobre Implementação e enforcement:

• Australia – Subsidies Provided to Producers and Exporters of Automoti-
ve Leather, WT/DS126/RW. 

• European Communities - Measures Affecting Meat and Meat Products,        
WT/DS26/15, WT/DS48/13.

• Brazil – Export Financing Programme For Aircraft – Recourse to     
Arbitration by Brazil Under Article 22.6 of the DSU and Article 4.11 of    
the SCM Agreement, WT/DS46/ARB. 

• United States – Section 110(5) of the US Copyright Act - Recourse to 
Arbitration Under Article 25 of the DSU, WT/DS160/ARB25/1. 

Grupo de Estudos e Leitura 
O grupo de direito tributário, coordenado pelo prof. Eurico de Santi, se 
reúne periodicamente às sextas feiras, das 8h30 às 10h30, na sala de 
reuniões do 2º andar da Direito GV (Rua Pamplona, 227), 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. 
Grupo de Estudos Aplicados - Programa de Capacitação
Escola/Estado 
Durante aproximadamente 80 horas, em 5 meses, o grupo de direito 
tributário realizou, na EDESP, reuniões com julgadoras da Delegacia 
da Receita Federal de Campinas a fim de discutir a aplicação das 
regras de decadência no direito tributário e os inúmeros problemas 
concretos que surgem na aplicação deste instituto ao Imposto de 
renda das pessoas jurídicas. Passou-se a desenvolver um trabalho 
que envolvia a prática (casos julgados em instância administrativa 
na Receita Federal) e a teoria (grupo de Direito Tributário e Finanças 
Públicas) tentando encontrar mediações interessantes a ambas 
as partes. O resultado foi o 1º Fórum de Debates da Delegacia de 
Julgamento da Secretaria da Receita Federal em Campinas (16 a 19 
de novembro) e a apresentação de Propostas de Alteração Legislativa 
do Código Tributário Nacional, para a solução dos problemas de 
interpretação que geram insegurança jurídica. 
Tributação e sociedade: discussão do projeto pedagógico e cases
Todas as quartas-feiras, das 16h às 18h, o grupo de Tributação e 
Sociedade se reúne para discutir casos a serem aplicados na gradua-
ção, dentro do projeto pedagógico já proposto à diretoria da Escola.

Rua Pamplona, 227 – 2º andar. CEP 01405-902. São Paulo - SP
Tel: (11) 3281.3310/ 3281.3306. www.edesp.edu.br . e-mail: edesp@fgvsp.br

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.

Professor Jean Paul Veiga da Rocha (jeanpaul@fgvsp.br)

Área de pesquisa: Direito Econômico
Temas de interesse: Direito bancário; regulação do mercado 
financeiro e de capitais; regime jurídico da moeda e do crédito; 
regime jurídico da poupança e do investimento; globalização 
financeira; teoria da regulação econômica; instituições, mercado e 
Estado; regulação e democracia; Judiciário e regulação econômica; 
regulação e separação dos poderes; regulação e desenvolvimento; 
segurança jurídica e desenvolvimento; direito e desenvolvimento; 
metodologia do ensino; metodologia de pesquisa; ensino jurídico; 
realismo jurídico.

Pesquisas e atividades a serem iniciadas em 2005:
• Produção do material didático de Direito da Organização Econô- 
    mica (DOE) e por aplicação do material produzido em cursos do  
    Gvlaw.
• Debate do programa e do material preliminares de DOE nas    
    reuniões de material didático e metodologia.
• “Money, credit and democracy: the judicial review of financial  
    regulation in contemporary Brazil” (paper em inglês com      
    principais idéias da tese, mas focado no debate internacional).
• “Legal education in Brazil”/”Ensino jurídico no Brasil” (paper  
    em inglês/português sobre metodologia de ensino).
• Análise de jurisprudência: “A limitação das taxas de juros pelo  
    Judiciário: O STJ e o anatocismo”.

Publicações

No dia 29 de novembro, foram lançadas no Centro Cultural Banco 
do Brasil as publicações DIREITO GV 2004:

•  Pesquisa em Direito, Transcrição de seminário realizado pela Escola 
de Direito da FGV, Ed. Quartier Latin.

•  Maíra Rocha Machado - Professora Direito GV - A Internacionalização 
do Direito Penal, Ed. 34 

•  José Reinaldo Lima Lopes - Professor Direito GV - As Palavras e a Lei, 
Ed. 34

•  Alexandre Santos Cunha - Pesquisador Direito GV - A Normatividade 
da Pessoa Humana, Ed. Forense

•  Salem H. Nasser - Professor Direito GV - Fontes e normas do Direito 
internacional: um estudo sobre a soft law, Ed. Atlas

•  Vera Schattan P. Coelho e Marcos Nobre - Participação e Delibera-
ção: Teoria Democrática e Experiências Institucionais no Brasil 
Contemporâneo, Ed. 34 e DRC (Development Research Centre on 
ção: Teoria Democrática e Experiências Institucionais no Brasil 

, Ed. 34 e DRC (Development Research Centre on 
ção: Teoria Democrática e Experiências Institucionais no Brasil 

Citizenship, Participation and Accountability) 
  Lançamento realizado no marco do convênio Direito GV/CEBRAP

Cadernos Direito GV: 
• Marcos Nobre - Apontamentos sobre Pesquisa em Direito no Brasil 
•  Michelle Ratton Sanchez (Professora Direito GV) e equipe - Impact of 

the  WTO Agreement on Textiles & Clothing on Brazilian Exports
 of Textiles and Clothing to the United States
• Reforma do Judiciário, Desenvolvimento Econômico e Democracia 

- Transcrição do seminário realizado pela Escola de Direito da FGV e 
pelo jornal Valor Econômico

• O Professor Ronaldo Porto Macedo Jr. (Direito GV), publicou o 
artigo “Ação Civil Pública, o Direito social e os princípios”, 
in Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de Moraes (orgs.), 

“Ação Civil Pública, o Direito social e os princípios”
in Flávio Luiz Yarshell e Maurício Zanoide de Moraes (orgs.), 

“Ação Civil Pública, o Direito social e os princípios”

Estudos em Homenagem à Professora Ada Pelllegrini Grinover, DPJ.

• O Professor Marcelo Neves (Direito GV) acaba de publicar artigo, 
cujo título em português é “Do pluralismo jurídico à miscelânea 
social: o problema da falta de identidade da(s) esfera(s) de 
juridicidade na modernidade periférica e suas implicações na 
América Latina”. O título do livro lançado somente na Alemanha é 
“Periferia e Centro na Sociedade Mundial” e trata-se do primeiro 
volume da série: “Centro e Periferia” (organizadores: Hauke 
Brunkhorst, Sérgio Costa e Marcelo Neves)
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