
Reuniões de Metodologia

As reuniões ocorrem na sala grande de reuniões das 9h30 às 12h30 

07/10 - Discussão do programa e de aulas representativas dos seguintes cursos e 
oficinas:
(i) Crime e Sociedade
(ii) Filosofia Política

14/10 - Discussão do programa e de aulas representativas dos seguintes cursos e 
oficinas:
(i) Política e Instituições Brasileiras
(ii) aberto para inscrição

21/10 – Discussão do programa e de aulas representativas dos seguintes cursos e 
oficinas:
(i) Direitos da Pessoa Humana
(ii) aberto para inscrição

28/10 – Discussão do programa e de aulas representativas dos seguintes cursos e 
oficinas:
(i) Introdução ao Estudo do Direito
(ii) aberto para inscrição

Eventos

4 a 7/10/04 – O professor da EDESP Marcelo Neves irá participar do VI Simpósio 
Nacional de Direito Constitucional que ocorrerá em Curitiba. O professor vai integrar o 
debate no painel ética, integração e possibilidades (d)e liberdade.

13/10/04 - Palestra do Prof. Siegfrid Kümpel, sobre “Proteção do consumidor no direito 
bancário e de mercado de capitais”. Siegfrid Kümpel é professor honorário da Universida-
de de Giessen e na Universidade Humboldt em Berlim de Direito Bancário e Mercado de 
Capitais. Ademais, foi diretor jurídico do Deutsche Bank.
A palestra ocorrerá às 19h na sala de reunião grande.

19/10 - O Grupo Tributação e Sociedade se reunirá às 12h com o professor Alcides Jorge 
Costa, para discutir o projeto pedagógico de sua matéria, para a graduação. 

26 a 30/10/04 - XXVIII Encontro anual da ANPOCS (Associação Nacional de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais) realizado em Caxambu – MG.
Os professores da EDESP Luciana Gross Cunha e José Rodrigo Rodriguez irão participar do painel 
Conflitualidade social, acesso à Justiça e reformas do Poder Judiciário. No dia 27 o Professor 
José Rodrigo fala sobre A fragmentação da figura do juiz de Direito e no dia 28 a Professora 
Luciana apresenta o tema Juizado Especial Cível e a democratização do acesso à Justiça.Juizado Especial Cível e a democratização do acesso à Justiça.Juizado Especial Cível e a democratização do acesso à Justiça

5 e 19/10/04 - Reuniões do Núcleo de Direito Societário e Mercado de Capitais sobre o 
tema Governança corporativa e proteção dos investidores. As reuniões ocorrem das 8h30 
às 10h, na sala de reunião grande.

Rastreamento e recuperação de ativos no combate à lavagem de dinheiro: Brasil, Suíça, 
Nigéria, Reino Unido e Estados Unidos da América.
O evento ocorrerá entre os dias 9 e 10 de novembro na Secretaria de Justiça de São 
Paulo, localizada no Pátio do colégio e contará com a presença de diversos participantes 
estrangeiros, além da Professora Maíra Rocha Machado (Direito GV).

Pesquisa e Metodologia – Direito GV

Workshop de pesquisadores

As reuniões ocorrem na sala de reuniões 
grande às 10h30

05.10.04 - Carlos Guilherme Motta e 
equipe: Relatório final da pesquisa.

19.10.04 - Maíra Rocha Machado: Coope-
ração Penal Internacional no Brasil 
Relatório de pesquisa 1 - “cartas rogatórias 
passivas”

Arte e Direito

As reuniões ocorrem na sala de reuniões 
grande às 18h

04/10 – Carlos Eduardo Batalha: “Laranja 
Mecânica” e “Matrix”.

06/11 – Professora Ana Paula Sá e Souza 
Pacheco: Discussão do conto “O Espelho” 
de Primeiras Estórias (Guimarães Rosa).

22/11 – Alexandre Cunha: “O barbeiro de 
Sevilha”
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Contratação de novos 
pesquisadores

Foram selecionados 9 pesquisadores para 
atuarem no desenvolvimento de pesquisas 
e material didático. 

• Tamira Maira Fioravante (Direito e Processo  
 do Trabalho)
•  Rafael Mafei Rabelo Queiroz (História do  
 Direito)
•  Paulo Eduardo Alves da Silva (Processo Civil)
• Marta Rodriguez Machado (Direito e Processo  
 Penal)
• André Rodrigues Corrêa (Direito da 
 Responsabilidade)
• Rafael Domingos Faiardo Vanzella (Direito  
 da Propriedade)
• Érica Gorga (Direito dos Negócios)
• Karime Costalunga (Direito da Família,  
 Criança e Adolescente)
• Alessandro Octaviani (Direito dos Contratos)



Notícias

• Projeto de bancas simuladas: O pesquisador da EDESP Diogo   
 Coutinho esta coordenando o projeto que visa incentivar a   

discussão e crítica das teses que serão defendidas e a melhor   
 preparação dos candidatos. Interessados favor entrar em contato  
 com o pesquisador.

• A Professora da EDESP Maíra Rocha Machado participou do   
10º seminário internacional do IBCCRIM (Instituto Brasileiro de  
Ciências Criminais) entre os dias 28 de setembro e 1 de outubro  em 
São Paulo. A Professora participou do painel Cooperação  
penal internacional nos direitos econômicos juntamente a Antenor 
Pereira Madruga Filho e Pedro Barbosa Pereira Neto. 

Na palestra a professora expôs as principais características que a 
cooperação penal internacional, em especial nos delitos econômicos, 
assume hoje, indicando algumas transformações que se operam nas 
últimas décadas. Foi abordada, ainda, a posição que o Brasil ocupa 
neste cenário e os primeiros resultados de uma pesquisa sobre coope-
ração internacional no Brasil que busca descrever o funcionamento da 
mesma por meio da sistematização e tabulação das decisões do STF.

• Os professores Diogo Coutinho e Esdras Costa Borges iniciaram um 
diálogo com a Universidade de Direito de Pequim visando estabelecer 
laços de cooperação acadêmica entre as duas instituições.

• Os professores da EDESP Flavia Puschel, José Rodrigo Rodriguez, 
Diogo Coutinho, Conrado Hubner e Maíra Machado estão testando 
o material didático do curso na Escola de Economia (EEESP) na 
Disciplina Direito. Os resultados tem sido positivos.

I Congresso Ítalo-Luso-Brasileiro de Direito 
Civil Comparado

De 13 a 16 de setembro, realizou-se na FGV-EDESP, em parceria com 
o Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro e com apoio do Centro 
de Estudos da PGE, o I Congresso Ítalo-Luso-Brasileiro de Direito Civil 
Comparado, sobre o Direito da Empresa e das Obrigações e o Novo 
Código Civil Brasileiro. Professores de várias universidades portuguesas, 
italianas e brasileiras realizaram palestras sobre Direito da Empresa, 
Direito das Obrigações, Direito dos Contratos e Direito de Danos. Além dos 
professores convidados, o Congresso contou também com a participação 
de jovens acadêmicos e professores de Direito, que tiveram seus trabalhos 
selecionados por meio de um processo de avaliação anônima. O resultado 
do Congresso foi muito positivo, especialmente devido à participação dos 
jovens palestrantes, provenientes de instituições de diversas regiões do país. 
Com essa iniciativa, a FGV-EDESP espera contribuir para o debate sobre 
direito privado no país, estimulando a participação de jovens pesquisadores 
e a integração de professores de várias regiões.

Grupos de Estudo

NET
Na próxima quinta-feira, 07/10, acontece o penúltimo encontro do NET 
- Núcleo de Estudos Tributários. O NET tem como objetivo promover a 
pesquisa e os debates sobre política fiscal e tributação, contando com a 
interdisciplinaridade como principal ferramenta de trabalho. Nesse sentido, 
pretende contar com a colaboração de professores, pesquisadores e profis-
sionais militantes nas mais diversas áreas relacionadas à tributação. 
O próximo encontro deverá tratar do tema: “Administração Tributária e Efi-
ciência - Novos Rumos...”, tendo como palestrante o Dr. Antoninho Marmo 
Trevisan, Presidente da Trevisan Auditoria, Consultoria e Educação.
O evento será realizado no dia 07 de outubro de 2004, das 17h às 20h, no 
Salão Nobre da Fundação Getúlio Vargas, na Rua Itapeva, 432, 4º andar, 
São Paulo, com entrada gratuita.

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

Tributação e Sociedade
O grupo de direito tributário, coordenado pelo prof. Eurico de Santi, 
reúne-se periodicamente às sextas feiras, das 8h às 10h30, na sala de 
reuniões do 2º andar da Direito GV para discutir textos relacionados à 
teoria analítica do direito aplicada na interpretação normativa e juris-
prudencial, além de textos sobre reformas de ensino e aprendizagem. 
Após as discussões sobre livros dos professores Ricardo Guibourg, Pablo 
Navarro e Pedro Demo, a próxima reunião (01/10) terá como tema o 
artigo “Interpretación del Derecho”, de Pablo Navarro.

Grupo de Estudos Aplicados - Programa de Capacitação 
Escola/Estado
Quinzenalmente o grupo de direito tributário tem realizado, 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 inúmeros problemas concretos que surgem na aplicação 
deste instituto ao Imposto de renda das pessoas jurídicas. O fruto desse 
trabalho será um prospecto de casos e fluxogramas de possibilidades 
de decisão, que serão utilizados no I Fórum de Discussão acerca da 
Decadência do IRPJ, a ser realizado de 16 a 19 de novembro.

Os professores da EDESP Conrado Hubner, Diogo Coutinho e Alexandre 
Cunha, juntamente a economistas e pesquisadores da área de 
saneamento criaram um grupo de estudos para tratar de problemas 
jurídicos e econômicos do marco regulatório no setor de saneamento, 
com duração de aproximadamente 1 ano.

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.

Salem Hikmat Nasser (Professor Direito GV)
Área de pesquisa: Direito Internacional.

Temas de interesse:
•Teoria geral do direito internacional;
•Teoria geral e filosofia do direito;
•Transformação do direito internacional;
•Relações entre direito internacional e direito interno;
•Formas de regulação das relações internacionais;
•Relações internacionais;
•soft law, jus cogens.

Pesquisas e atividades em andamento:
Análise da influência no direito internacional do jus cogens.
Artigo: “Seria a Sharya a única fonte do direito árabe?” 
Análise do parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre o 
muro na Cisjordânia

Alexandre dos Santos Cunha (Pesquisador Direito GV)
Área de pesquisa: Direito Civil

Temas de interesse: 
•História do Direito Civil brasileiro;
•Teoria Geral do Direito Civil;
•Direitos da personalidade;
•Direito da Família;
•Direito da Criança e do Adolescente; 
•Direito da Propriedade.

Pesquisas e atividades em andamento: 
Elaboração de material didático para as disciplinas de Direito de Família, da 
Criança e do Adolescente e Direito de Propriedade.
Projeto de pesquisa versando sobre “o poder familiar como situação jurídica”.
Publicações: livro “A normatividade da pessoa humana: o estatuto jurídico da 
personalidade e o Cód. Civil de 2002”; artigo “A aplicação da lei nova aos 
prazos em curso e seus efeitos: a experiência brasileira e as regras de transi-
ção do Código Civil de 2002” e organização do livro “O Direito da Empresa e 
das Obrigações no novo Cód. Civil brasileiro em perspectiva comparada”.
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