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Eventos  

21/06 – Colóquio Franco-Brasileiro de 
Direito Econômico 
Local: sala 602 da EAESP-FGV  
Av. Nove de Julho 2029  
 

Encontros e Debates FGV-EDESP 
Teoria dos Direitos Fundamentais 

14/06 Marcelo Neves/Theo Dias 
28/06 Virgílio A. da Silva 
 

Workshop de 
Pesquisa 

Horário: 10h30 a 12h15 

 
 08/06/04 – Michelle
Ratton Sanchez 
 
29/06/04 – Relatório de
pesquisa Banco Mundial
(Luciana Cunha e
grupo) 
 
Diante da relevância da 
visita de professores 
franceses na EDESP 
por ocasião do 
Colóquio Franco 
Brasileiro em 22 de 
junho, o workshop foi 
transferido para o dia 
29 do mesmo mês. 

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 

Pesquisa FGV-EDESP 
  
 O Boletim Pesquisa FGV-EDESP tem como objetivo divulgar internamente
as atividades dos Professores da EDESP (realizadas na Escola ou fora dela) e
da Área de Pesquisa e Publicações. Além disso, pretende divulgar
acontecimento relevantes para a EDESP como a celebração de convênios
institucionais, realização de seminários, defesas de Dissertações eTeses,
além de qualquer outra informação de interesse dos Professores e da área de
Pesquisa.  
 Pedimos que os professores interessados em circular informações entre os
colegas informem a responsável pelo Boletim, Ana Mara
(AnaMara@fgvsp.br<mailto:AnaMara@fgvsp.br>), que se encarregará de
incluí-las nas próximas edições. Os Boletins serão mensais, passando a
circular com maior periodicidade caso o volume de informações assim o
exija.   
Espero que todos aprovem a idéia para que possamos implementá-la 
imediatamente. 
Grande abraço, 
  
José Rodrigo Rodriguez 
Coordenador da Área de Pesquisa e Publicações 

Publicações 
- Publicado texto do Professor Marcelo Neves "E se faltar o décimo segundo camelo?
Do direito expropriador ao direito invadido" no livro Niklas Luhmann: Do Sistema à
Sociologia Jurídica, Editora Lúmen Júris. O livro reproduz parte da Revista Droit et
Societé, vol.47, 2001 cujo tema principal foi o debate do artigo de Niklas Luhmann "A
restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do Direito"
por Gunther Teubner, Marcelo Neves, Pierre Guibentiff e Jean Clam. O livro reproduz
todos os textos do debate, uma entrevista com Luhmann, além de outros trabalhos sobre
o autor. 
  
- Publicado o artigo de José Rodrigo Rodriguez "Franz Neumann, o Direito e a Teoria
Crítica" na Revista Lua Nova n. 61, 2004. O artigo apresenta o pensamento de Franz
Neumann situando-o na tradição da Teoria Crítica da Sociedade (erroneamente
denominada de "Escola de Frankfurt"). O texto discute os argumentos centrais de The
Rule Of Law: Political Theory and The Legal System in Modern Society obra de 1937 em
que Neumann busca uma articulação inédita entre Direito e socialismo contra a
abordagem marxista vulgar, considerando o Direito e sua racionalidade própria como
momento necessário da revolução socialista. 

Novidades 
 26/05/2004 - O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos assinou convênio de cooperação 
científica entre o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional 
(DRCI) e a Fundação Getúlio Vargas. O convênio será feito com a Escola de Direito de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas e compreenderá, entre outras ações, o fomento do tema combate à 
lavagem de dinheiro nos meios acadêmico e de pesquisa, e treinamento de profissionais nessa área. 


