
Reuniões de Metodologia

As reuniões são sempre às quintas-feiras, das 9h30min às 12h30min, na sala 
grande de reunião.
 
23.09.04 – Discussão do programa e de aulas representativas dos cursos e 
oficinas Direito e sociedade e Organização do Estado e do Direito 1.

30.09.04 – Reunião cancelada
Prazo para envio à escola dos programas de todas as disciplinas do primeiro ano 
(formulário programa 1, já enviado aos professores), ainda que não estejam em 
sua versão definitiva. Enviar para sgomes@fgvsp.br.

Eventos

14/09/2004 - Palestra do Professor Dr. Dieter Grimm, ex-Ministro da Corte Consti-
tucional Federal Alemã, Presidente do Wissenschaftskolleg e Catedrático de Direito 
Constitucional da Universidade Humbold, de Berlim sobre o tema “A Constituição 
da União Européia”.
 A palestra será proferida em alemão, com tradução simultânea para português. 
Esta palestra faz parte da preparação para o Seminário Internacional “A União 
Européia como um modelo para o Mercosul?”, no final de setembro.
A palestra ocorrerá às 18 horas, no Auditório da FGV/SP (Av. Nove de Julho, 2029 
- Bela Vista).

15/09/04 - Palestra do Prof. Piergaetano Marchetti, Ordinario da Bocconi de
Milão, sobre Governança Corporativa e proteção de investidores, às 18:00, na sala 
grande da EDESP.

15/09/04 - Palestra da Professora Michelle Ratton Sanchez no INMETRO (RJ) so-
bre a Introdução ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC e sua relação 
com o Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio.

15/09/04 - Palestra da Professora Michelle Ratton Sanchez no CEBRI (RJ), sobre 
“Demandas por um novo arcabouço sociojurídico na OMC e o caso do Brasil” (sua 
tese de doutorado).

08 e 21/09/04 - Reuniões do Núcleo de Direito Societário e Mercado de Capitais, 
para discutir governança corporativa e proteção dos investidores no Brasil. Os 
encontros ocorrem das 8:30 às 10:00, na sala grande da EDESP.

27 a 29/09/04 – Workshop internacional: European Union as a model for the 
development of Mercosur? Transnational Orders between economical efficiency 
and political legitimacy. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa “A União 
Européia como Modelo para o Desenvolvimento do Mercosul? - Entre Eficiência 
Econômica e Legitimação Política de Ordens Transnacionais”, comandado pelo 
Professor Marcelo Neves.

30/09/04 – Palestra da Professora Toni Fine, da Cardozo Law School,
sobre o caráter vinculante dos precedentes. O evento faz parte das discussões sobre o papel 
da jurisprudência, em curso na EDESP. A palestra será às 14h30 na sala grande.

Pesquisa e Metodologia FGV-EDESP

Workshop de pesquisadores

15.10.04 (sexta-feira 9H)  
 
IMPORTANTE:  Discussão fechada para os 
professores.

Discussão coletiva de critérios de avaliação 
da área de pesquisa: “O que é comentário 
de jurisprudência?”
Expositores: Jean Paul, Conrado Hübner. 
Leituras a definir.

21.09.04 (terça-feira 10h30)  
 
CONVIDADOS: Rogério Bastos Arantes e 
Cláudio Couto: “Constituição ou Políticas 
Públicas? Uma avaliação dos anos FHC”.

Arte e Direito

20/09 – Reunião 4:  
Flavia e José Rodrigo: “O julgamento da 
bruxa e as sentenças cômicas”

04/10 – Reunião 5:
Ernesto e o relato de experiência do  
GV Law

CONGRESSO  
ÍTALO-LUSO-BRASILEIRO DE 

DIREITO CIVIL

Nos dias 13 a 17 de setembro de 2004, 
será realizado no auditório da EAESP-FGV 
o I Congresso Ítalo-Luso-Brasileiro de 
Direito Civil Comparado, cujo tema será: 
“O Direito da Empresa e das Obrigações 
e o Novo Código Civil Brasileiro”. Além 
da presença de professores brasileiros 
e estrangeiros convidados, o Congresso 
contará com a apresentação de trabalhos 
de acadêmicos e pesquisadores de insti-
tuições brasileiras de ensino e pesquisa, 
selecionados por consultores ad hoc, 
sem identificação de seus autores. Mais 
informações no site www.edesp.edu.br.
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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.

Luciana Gross Cunha
Área de pesquisa: ciência política.
Temas de interesse: cidadania, Poder Judiciário e acesso à justiça;

Pesquisas e atividades em andamento:
• Estudo sobre a gestão das atividades do Judiciário partindo 

indicadores utilizados internacionalmente: imparcialidade, 
agilidade e custos.

• Estudo dos efeitos causados por decisões do STF no sistema 
político.

• Estudo de temas da Ciência política específicos ao funciona-
mento das instituições políticas brasileiras abrangendo pontos 
relativos à engenharia política inaugurada com a CF de 1988 e 
levantando as conseqüências para a Democracia e para o Estado 
de Direito.

Maíra Rocha Machado
Área de pesquisa: criminologia, direito Penal, sociologia jurídica e 
história do direito.

Temas de interesse: internacionalização do direito penal; lavagem 
de dinheiro; tribunais penais internacionais; novos modelos de 
gestão de problemas internacionais; tortura e corrupção no Brasil; 
história dos saberes sobre o crime e a pena no Brasil.
Pesquisas e atividades em andamento:

• Estudo em conjunto com Viviane Muller Prado da responsabili-
zação das sociedades analisando os aspectos caracterizadores 
das condutas perante o Direito Penal e Societário.

• Cooperação penal internacional no Brasil: Projeto de pesquisa 
a ser desenvolvido no marco do convênio com o Ministério da 
Justiça  (assinado em 26 de maio de 2004).

• A recepção da criminologia positivista no BR por  
Nina Rodrigues

Grupo Tributação e Sociedade:

NET - Núcleo de Estudos Tributários: excepcionalmente na 
quinta-feira 07/10 acontece o quinto encontro do NET - Núcleo de 
Estudos Tributários, que tratará do tema: Administração Tributária 
e Eficiência - novos rumos... Os convidados para a mesa serão 
divulgados em breve. O evento se inicia às 17h, no salão nobre da 
FGV, 4º andar.

Leitura e Debates: O grupo de tributação e sociedade se reúne to-
das as sextas-feiras, das 8h30 às 10h, na sala de reuniões grande 
do 2º andar da EDESP para discutir textos e livros cujos assuntos se 
referem à interpretação e aplicação do Direito.

Notícias

-  Entre os dias 16 e 20 de agosto, os professores Conrado Hubner 
e Luciana Gross Cunha, participaram da XII Semana da Faculda-
de de Ciências Sociais da PUC-SP. Eles participaram do Grupo de 
Trabalho Estudos Políticos do Judiciário e do Ministério Público, 
no qual o Professor Conrado apresentou o trabalho “Controle 
de constitucionalidade e democracia” e a Professora Luciana o 
trabalho “Sistemas de Justiça no Brasil, a utilização de sistemas 
de estatísticas e banco de dados: um retrato inicial”.
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-  No dia 24.08.04, esteve, na EDESP, o professor e diplomata 
Tarcísio Costa para a apresentação intitulada “Metodologia em 
História das Idéias”. Tarcísio expôs a metodologia do professor 
Quentin Skinner (seu orientador em Cambridge), retratando as 
influências do pensamento deste autor, bem como os confrontos 
diretos travados com outras correntes no percurso de desenvolvi-
mento da sua obra. 

-  Criação do Núcleo de Estudos em Solução de Controvérsias 
(NESC): Foi criado na Escola de Direito de São Paulo da FGV um 
grupo interdisciplinar e permanente para a análise e discussão de 
controvérsias levadas ao Órgão de Solução de Controvérsias da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). As atividades do NESC 
tiveram início no dia 23 de agosto de 2004.Elas são organizadas 
em torno de temas do comércio internacional e ocorrem quinze-
nalmente. 

- O núcleo agrega acadêmicos e profissionais na área e tem um 
contato próximo com a Missão Brasileira em Genebra. A orienta-
ção acadêmica do núcleo é da Profa. Vera Thorstensen, assessora 
da missão brasileira em Genebra, e de Victor do Prado, diplomata 
de carreira e atual funcionário da OMC.  
A coordenação dos trabalhos é feita pelos professores da EDESP 
Michelle Ratton Sanchez e Salem Hikmat Nasser, além de Barba-
ra Rosenberg, Carlos Mauricio Sakata Mirandola, Maria Carolina 
Mendonça de Barros e Rabih Nasser.

 As reuniões do núcleo serão fechadas. Interessados em participar, 
favor entrar em contato com Michelle em mratton@fgvsp.br.

-  A Profa. Michelle Ratton Sanchez participou do Simpósio “De-
safios institucionales para el MERCOSUR”, nos dias 27 e 28 de 
agosto, organizado por FESUR, em Montevideu.  A apresentação 
de Michelle Ratton Sanchez concentrou-se no tema “La participa-
ción de la sociedad civil en proceso de integración, experiencias y 
desafios”. O trabalho e as considerações apresentadas durante o 
simpósio serão transformados em artigo. 

-  Ocorreu no dia 16/08/04 o evento denominado “OMC para jor-
nalistas”. O evento foi coordenado pelas EAESP/EESP/EDESP 
e contou com a participação da Profa. Vera Thorstensen.

-  No dia 24 de agosto, o Prof. Sérgio Costa esteve presente na 
EDESP para reunião do Grupo União Européia/Mercosul.  
O palestrante debateu o tema “Identidade cultural e democracia 
pós-nacional: dilemas da Europa unificada”;

-  Prêmio IPEA 40 anos: O grupo PET da USP venceu o concurso 
IPEA 40 anos na categoria políticas públicas, com a monografia: 
O judiciário e as políticas de saúde no Brasil: o caso da AIDS. 
A pesquisa tem o objetivo de analisar como se dá o tratamento 
de políticas públicas na área de saúde pelo Poder Judiciário, 
especificamente no âmbito do programa DST/AIDS. Fazem parte 
da equipe os estagiários da EDESP Ana Mara Machado, Camila 
Duran e Marco Aurélio Braga.

-  Estão em curso as primeiras discussões para a criação do Núcleo 
de estudos de Regulação. A EDESP, juntamente com o professor 
Enrique Saravia da EBAPE/IBRE (GV/RJ) prepara a criação de um 
núcleo de regulação interdisciplinar envolvendo as áreas jurídica, 
econômica, e de administração pública de empresas.  O núcleo 
deve iniciar suas atividades em 2005


