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Workshop 
 
Avisamos aos pesquisadores que os workshops
estão suspensos durante o mês de julho,
reiniciando no segundo semestre. O calendário
está sendo elaborado e será divulgado em breve
pela Coordenadoria de Pesquisa e Publicações. 

Planos Individuais de Pesquisa 
Com o intuito de promover um maior intercâmbio entre os 
pesquisadores, neste espaço serão divulgados os planos
individuais de pesquisa dos professores e pesquisadores da
EDESP, além de suas áreas de atuação e temas de interesse. 
 

Professora Flávia Portela Puschel 
 
Temas de interesse: Responsabilidade civil, relações 
entre as responsabilidades civil, penal e administrativa,
pesquisa empírica na área jurídica (especialmente
envolvendo jurisprudência), direito das obrigações. 
Pesquisas e atividades em andamento: 

• Pesquisa jurisprudencial e artigo a respeito do
caráter punitivo das condenações a indenização
por dano moral na jurisprudência do STJ. 

• Análise jurisprudencial de acórdão (a definir)
em que se tenha utilizado expressamente um
instituto para suprir a ineficiência de outro, 
evidenciando o processo de escolha política na
decisão judicial. Possíveis temas seriam: o
problema dos seguros de saúde e a cobertura
do tratamento de AIDS nos anos 90; a
condenação a indenizar como meio de prevenir
comportamentos anti-sociais em caso de
afronta a direitos do consumidor ou violações a
direitos de personalidade praticadas pela
imprensa. 

 
Professora Viviane Muller Prado 

 
Temas de interesse: Proteção do acionista minoritário,
parte de empresa do novo Código Civil,
responsabilidade social da empresa, grupos de 
sociedades. 
Pesquisas e atividades em andamento: 

• Sistematização de mecanismos de proteção de
acionistas minoritários. 

• Responsabilidade das sociedades: um estudo
de Direito penal e societário (trabalho
desenvolvido em conjunto com Maíra Rocha
Machado). 

• Responsabilidade social da empresa. 

NÚCLEO ARTE E DIREITO 

No próximo dia 12/07, às 16:30h, será realizada a primeira
reunião do Núcleo Arte e Direito na sala de reuniões grande,
sob coordenação de Flavia Portella Püschel e José Rodrigo
Rodriguez. Todos os interessados estão convidados. 
O Núcleo Arte e Direito tem como objetivo promover a
discussão das relações entre Arte e Direito em três níveis: a
utilização de obras de arte como recurso didático em sala de
aula, a recepção das teorias de um campo de pesquisa em
Teoria do Direito anglo-americano intitulado Law and
Literature e a figuração artística do Direito presente na forma
de determinadas obras de arte, brasileiras e estrangeiras. Além
disso, o núcleo tem como objetivo organizar um Cineclube e
promover noites de autógrafos e discussões de obras com
artistas e críticos. 

Projeto BIRD 
 
No dia 30 de junho foi apresentada parte dos resultados
da pesquisa sobre Sistemas estatísticos dos órgãos
de justiça, coordenada pela Professora Luciana Gross e
realizada em parceria com o BIRD. Foram visitadas as
capitais dos Estados PA, CE, PE, RS e SP e o
levantamento de dados foi feito em Ministérios Públicos,
Tribunais de Justiça e Procuradorias Gerais dos Estados.
A equipe era composta por Luciana Gross, Alexandre
Cunha, Mariana Macairo, Marcelo Issa e Flávia Scabin.  
A Coordenadoria de Pesquisas reitera os cumprimentos
aos estagiários Mariana, Flávia e Marcelo pelo empenho
e competência que demonstraram durante a realização
da pesquisa. 
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Palestra 
 
- O Professor Marcelo Neves participará da
conferência Direito, Estado e Comunidade 
Internacional em Kelsen que ocorrerá de 1 a 3
de julho na Universidade de Flensburg, 
Alemanha.  
O tema da palestra, que será proferida no dia 3 
de julho, é “Limites da Autonomia do Direito
em uma Sociedade Mundial Assimétrica. Das
Operações Comunicacionais da Auto-
Referência (Luhmann) às Estruturas
Normativas da Autoprodução (Kelsen)“. 
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Notícias 
 
- No dia 16 de junho, a Professora Michelle Ratton participou como 
palestrante na Semana do Desenvolvimento Internacional, promovida 
pelos Centros Acadêmicos Guimarães Rosa e XI de Agosto na FEA-
USP. A mesa da qual participou debateu o tema Sociedade civil e 
promoção do desenvolvimento.  

- Juizados Especiais e Acesso à Justiça: No dia 18 de junho, a Edesp-
FGVSP em parceria com o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas
Judiciais (CEBEPEJ) promoveu mesa de debates sobre o tema. 

- A EDESP-FGV promoveu, nos dias 21 a 23 de junho, o Workshop
Commercial Defense Measures, em parceria com a UNCTAD e o
IBRAC. O workshop teve por objetivo capacitar pessoas para atuar em
solução de controvérsias relativas a medidas de defesa comercial, no
âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Coordenaram o
workshop os professores Folkert Graafsma (advogado atuante na OMC)
e Sameena Dost (especialista em direito comercial internacional no
Banco Mundial). Além dos 35 inscritos, aproximadamente 40 pessoas,
da Argentina, do Brasil, da Jordânia, da Tunísia e do Paquistão,
acompanharam o workshop pelo sistema de webcast (veiculação de
vídeo e áudio) na Internet.  Cópia do material do workshop ficará
arquivada na biblioteca da EDESP-FGV. A versão eletrônica do curso
também será arquivada pela Escola.  O CD-ROM com o material
completo do curso de capacitação da UNCTAD também foi doado à
biblioteca da EDESP-FGV. 

- No último dia 17 de junho, o funcionário internacional Americo
Beviglia-Zampetti apresentou na EDESP-FGV seu novo texto "The
impact of WTO rules on the pursuit of gender equality". O texto é
parte do relatório Trade and Gender: opportunities and challenges for
developing countries, lançado durante a UNCTAD XI.  Uma cópia do
relatório foi doada à biblioteca da EDESP-FGV. 

- Esteve presente na EDESP-FGV a  Prof.a Vera Thorstensen para
palestra sobre o andamento das negociações comerciais da Rodada
Doha, no dia 18 de junho de 2004. O evento foi gravado em VHS
(material com Rafael Sperotto). 

- O grupo de pesquisa em comércio internacional apresentou, no último
dia 17 de junho, parte do relatório da pesquisa sobre o Impacto do fim
do Acordo de Têxteis e Vestuário para o setor no Brasil, com análise
da relação Brasil-EUA-China.  O relatório foi apresentado em evento
fechado, realizado em parceria com o escritório Trench, Rossi e
Watanabe e contou com a presença da advogada norte-americana Liza
Murray, que atua na área de defesa comercial no setor. A versão em
inglês da pesquisa, apresentada no evento, será arquiva na biblioteca. O
evento foi gravado em VHS (material com Rafael Sperotto).  

          Setembro 2004 

I CONGRESSO ÍTALO-LUSO-
BRASILEIRO DE DIREITO CIVIL 

 
Nos dias 13 a 17 de setembro de
2004, será realizado na FGV-EDESP 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”. 
O congresso contará com a presença
de professores brasileiros e
estrangeiros. Serão selecionados
trabalhos de acadêmicos e
pesquisadores de instituições
brasileiras de ensino e pesquisa, 
selecionados por consultores ad hoc,
sem identificação de seus autores. 
Com a realização do Congresso, a
FGV-EDESP espera contribuir para o 
avanço e a divulgação da pesquisa
jurídica no país, possibilitando que
juristas de alto nível em início de
carreira apresentem seus trabalhos à
comunidade científica.  
 


