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: FGV LANÇA DUPLA GRADUAÇÃO 

DE DIREITO E ECONOMIA

As Escolas de Direito e Economia da Fundação Getulio

Vargas em São Paulo firmaram convênio que estabele-

ce a dupla graduação entre os dois cursos, a partir de

2010.  Cada escola disponibilizou cinco vagas para os

alunos matriculados a partir do 7º semestre de ambos

os cursos. A graduação em direito dura cinco anos e em

economia, quatro.  

Além da avaliação de mérito e currículo, os candidatos

à dupla graduação passarão por um prova de seleção.

No caso dos alunos de direito, o conteúdo da prova ver-

sará sobre ciências exatas. Para os alunos da economia

que pleitearem uma vaga no curso de direito, a seleção

será feita por meio de produção e interpretação de texto. 

“A dupla graduação com a economia possibilita o ofe-

recimento de um leque completo de opções para que os

alunos possam aprimorar a sua formação e se preparar

para o mercado”, explica Adriana Ancona de Faria

(coordenadora de graduação da DIREITO GV). 

Em 2009, 14 alunos do curso de direito se candidata-

ram à dupla graduação com a administração, instituída

em 2008, o que confere uma relação de quase três can-

didatos por vaga. Para a dupla graduação com a eco-

nomia, surgiram oito candidatos para as cinco vagas

abertas no ano passado. 

“Essa diferença é natural, no primeiro ano de oferta,

tendo em vista ainda que, além da prova de seleção, não

exigida no caso da administração, os currículos entre

direito e economia possibilitam menos equivalências do

que com a administração”, explica Adriana. 

A professora reafirma, entretanto, que fica mantida uma

das principais vantagens da dupla graduação: obter dois

diplomas de cursos conceituados sem a necessidade de

se submeter a um novo vestibular. E, também, o aluno

poderá se formar em menos tempo, desde que não

reprove em nenhuma disciplina.  

Se um aluno de direito optar pela dupla graduação, no

sétimo semestre, por exemplo, pode concluir as duas

graduações em um período aproximado de 7,5 anos a

8 anos, ao invés de 9, caso encerre uma das graduações,

preste vestibular novamente e ingresse em economia no

ano seguinte. 

Da mesma maneira como ocorre com os alunos de admi-

nistração que concluem o curso de direito, os alunos de

economia que optarem por complementar seus estudos

em direito poderão concorrer ao exame da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB). 

: DIREITO GV DIVULGA ÍNDICE DE CONFIANÇA NA

JUSTIÇA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2010 

A demora do judiciário em dar uma solução aos confli-

tos que chegam aos tribunais ainda é o grande proble-

ma apontado pelos brasileiros na sondagem produzida

pela DIREITO GV em relação à confiança da população

na justiça. 
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Na média geral, 92,6% da população nacional aponta

que o judiciário resolve os conflitos de forma lenta ou

muito lenta, sendo que esta proporção chega a 94,6%

em Brasília (taxa mais alta) e cai para 90%, em Recife.

As médias registradas nas outras capitais foram: Belo

Horizonte (94%), Salvador (93,3%), Rio de Janeiro

(93,1%), São Paulo (92,4%) e Porto Alegre (91,3%). 

Esses e outros dados integram o cálculo do Índice de

Confiança na Justiça (ICJBrasil) do primeiro trimestre de

2010, organizado pela DIREITO GV e que chegou a 5,9

pontos, em uma escala de 0 a 10. Na comparação com

o trimestre imediatamente anterior, quando o índice regis-

trado chegou a 5,8 pontos, houve um avanço de 1,7%.

O desempenho foi puxado pelo subíndice de percepção,

que registrou uma evolução de 4,2% no mesmo perío-

do, passando de 4,7 para 4,9 pontos, em uma escala de

0 a 10 pontos. O subíndice de comportamento – que

mede o sentimento da população em relação ao judiciá-

rio – também cresceu, passando de 8,1 para 8,2 pon-

tos (alta de 1,2%).

Porto Alegre mantém o posto de região metropolitana

que mais confia na justiça, com um ICJ de 6,1 pontos

(alta de 1,6%). Já Belo Horizonte é a capital que menos

acredita no judiciário, com 5,7 pontos, tomando o posto

que, na sondagem anterior, havia sido de Recife. Nesta

sondagem, a confiança dos pernambucanos na justiça

cresceu 5,3%, passando a 5,9 pontos, contra 5,7 pon-

tos do 4º trimestre de 2009, a mesma pontuação de

Brasília e do Rio de Janeiro. Um pouco abaixo, com 5,8

pontos cada, vêm Salvador e São Paulo. 

Segundo Luciana Gross Cunha, o que se verificou no

período foi a manutenção de uma tendência já verifica-

da em 2009, em que as respostas da população estão

diretamente conectadas com a performance dos judi-

ciários estaduais diagnosticada pelo Conselho Nacional

de Justiça. 

“Assim, é possível perceber como Porto Alegre, que tem

avaliações positivas de acordo com os relatórios do

Conselho Nacional de Justiça, também é bem avaliada

pela população na sondagem do Índice de Confiança na

Justiça. No caso de Belo Horizonte, a queda do ICJ mos-

tra em que medida as visitas e intervenções da

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, sob a

presidência do Ministro Gilson Dipp, no judiciário esta-

dual repercutiu na avaliação da população.” 

Para acessar o relatório completo, acesse

WWW.FGV.BR/DIREITOGV. 

: LEVANTAMENTO DE SELMA FERREIRA LEMES

APONTA CRESCIMENTO DE 164% NOS VALORES

ENVOLVIDOS EM ARBITRAGEM EM 2009

Levantamento produzido pela professora Selma Ferreira

Lemes (advogada, membro do CBAr – Comitê Brasileiro

de Arbitragem, da Câmara de Comércio Internacional –

CCI – e coordenadora do curso de Arbitragem do GVlaw)

junto às principais Câmaras de Arbitragem do país que

se dedicam ao segmento empresarial aponta que os

valores envolvidos em arbitragem passaram de R$ 844

milhões para R$ 2,2 bilhões entre 2008 e 2009, o que

equivale a um salto de 163,61%. 

“O dado comprova que a arbitragem se tornou a modali-

dade de resolução de controvérsias mais adequada para

médias e grandes empresas”, explica Selma. Segundo a

especialista, o procedimento vem conquistando a aten-

ção das empresas, principalmente pelo fato de ser mais

rápido, simplificado e com árbitros indicados pelas par-

tes e especializados na matéria objeto da controvérsia. A

arbitragem é regulada, no Brasil, pela lei 9.307, de 1996. 

É possível ter um conflito complexo resolvido por arbi-

tragem, em média, de sete meses a um ano e meio,

enquanto no judiciário pode levar muitos anos, haja vista

a quantidade enorme de recursos que adiam a decisão

final. Nem em ação de anulação da sentença arbitral um

juiz poderá alterar o que foi decido pelos árbitros.

Poderá anular a sentença arbitral ou determinar que seja

complementada, mas não poderá dizer que julgaria de

forma diferente.    

No total, desde 2005, quando o levantamento começou

a ser feito, as câmaras registraram o valor de R$ 4,921

bilhões em 286 procedimentos. Entre 2008 e 2009,

houve um aumento de 74% no número de procedimen-

tos, que passaram de 77 para 134. A título de compa-

ração, entre 2005 e 2008, o número de arbitragens

estabelecidas foi de 152. 
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A situação Do Brasil impressiona também os arbitralis-

tas internacionais. Prova disso é que, pela primeira vez,

o país sediará a Conferência da International Council for

Commercial Arbitration (ICCA), entre 23 e 26 de maio,

na cidade do Rio de Janeiro.

: PUBLICAÇÕES

: DIREITO GV PROMOVEU LANÇAMENTO DE

PRODUÇÃO BIBLIOGRÁFICA NA LIVRARIA

SARAIVA (SHOPPING PAULISTA) 

A DIREITO GV promoveu, em 03 de maio,

coquetel de lançamento de toda a produção

acadêmica e editorial da escola durante 2009.

São livros, revistas e cadernos que reúnem

pesquisas, estudos e reflexões empreendidos

por professores, alunos, pesquisadores e

colaboradores da DIREITO GV. 

Destaque para o livro Construção de um sonho –

inovação, métodos, pesquisa e docência, que

recupera a trajetória da DIREITO GV e detalha

os desafios impostos à criação de um projeto

diferenciado de ensino de direito. O livro foi

coordenado pelo professor Antonio Angarita

(vice-diretor acadêmico da DIREITO GV) e

escrito por Diego Rafael Ambrosini e Natasha 

S. Caccia Salinas. 

Na ocasião, também serão lançados os novos

volumes da série GVlaw, resultado de pesquisa 

e ensino desenvolvidos pelos professores e

pesquisadores do GVlaw - programa de educação

continuada da DIREITO GV. Serão quatro novos

títulos: Negociações empresariais, organizado

pelos professores Yann Duzert, Anna Tereza

Spínola e Adalberto Brandão (GVlaw); Contratos

de consumo e atividade econômica, sob

organização dos professores Tereza Ancona

Lopez e Ruy Rosado de Aguiar Jr. (GVlaw);

Estratégias societárias, planejamento tributário e

sucessório, organizado pelos professores Roberta

Nioac Prado, Daniel Monteiro Peixoto e Eurico

Marcos Diniz de Santi (GVlaw); e, por último,

Administração legal para advogados, organizado

por Anna Luiza Boranga e Simone Viana

Salomão (GVlaw). 

O número de obras editadas pela série

GVlaw passou, do final de 2007 para maio 

de 2010, de 9 para 25 títulos. Andrea Zanetti

(coordenadora de publicações do GVlaw) explica

que “os livros da série GVlaw foram produzidos

a partir dos cursos, o que garante um conteúdo

atualizado e bem selecionado. A forma de

abordagem dos temas, ancorada em pesquisa

jurídica criteriosa, permite que os livros adquiram

independência em relação aos programas.”

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E JUSTIÇA

Foram lançados diversos livros, dentre os 

quais Justiça de transição no Brasil: direito,

responsabilização e verdade, por Dimitri Dimoulis

(DIREITO GV), que reúne artigos analisando 

as comissões de verdade em diversos países 

e refletindo criticamente sobre quais seriam as

melhores alternativas à responsabilização por

crimes contra a humanidade.

Ainda dentro da coleção Direito, Desenvolvimento

e Justiça, também foi lançado Nas fronteiras do

formalismo. A função social da dogmática jurídica

hoje, organizado por José Rodrigo Rodriguez

(coordenador de publicações da DIREITO GV),

livro que reúne artigos sobre dogmática jurídica

com o objetivo de discutir esta forma de pensar,

característica dos juristas, e sua relação com 

o mundo atual. O livro reúne textos de vários

professores da escola como Marta R. de Assis

Machado, Flávia Portella Püschel, Danilo

Borges dos Santos Gomes de Araújo, Marco

Aurélio Greco e de juristas de outras

universidades brasileiras.

O Oráculo de Delfos: Conselho de Estado e

Direito no Brasil Oitocentista, do professor José

Reinaldo de Lima Lopes (DIREITO GV), que

traça o perfil das decisões tomadas ... continua >>
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<< volta ... pelo Conselho de Estado no

Segundo Reinado, órgão que auxiliava o

imperador D. Pedro II a tomar decisões com

base no Poder Moderador. 

Outro destaque é o lançamento da obra Justiça

de transição no Brasil: direito, responsabilização

e verdade, por Dimitri Dimoulis (DIREITO GV),

que reúne artigos analisando as comissões de

verdade em diversos países e refletindo

criticamente sobre quais seriam as melhores

alternativas à responsabilização por crimes

contra a humanidade.

Também foi lançada a obra Solidariedade e

responsabilidade do professor André Rodrigues

Corrêa (DIREITO GV), que trata do perfil das

decisões tomadas pelas instâncias superiores da

justiça brasileira em relação a acidentes ocorridos

em transporte público. 

Direito e economia – textos escolhidos reúne, 

de maneira inédita no Brasil, artigos fundamentais

para a tradição do Law & Economics organizados

pelo professor Bruno Meyerhof Salama

(DIREITO GV).

Novos parâmetros para a intervenção do Estado

na economia: as ferramentas jurídicas e a

racionalidade da atuação do BNDES em uma

economia baseada no conhecimento, por Mario

Gomes Schapiro (DIREITO GV), investiga os

mecanismos jurídicos de financiamento utilizados

para fomentar o desenvolvimento brasileiro. 

Além disso, foi lançado Direito e moeda,

dissertação de mestrado de Camila Villard

Duran (ex-coordenadora de práticas jurídicas 

e atividades complementares da DIREITO GV) 

e Pedido e causa de pedir, por Daniela Monteiro

Gabbay (DIREITO GV), advogada-orientadora

do escritório modelo da DIREITO GV. 

OUTROS LANÇAMENTOS

O coquetel também marcou o lançamento dos

volumes II e III da coleção Os juristas na formação

do Estado-nação brasileiro, sendo que o primeiro

abarca o período de 1850 a 1930 e o segundo vai

de 1930 aos dias atuais. A organização da obra

ficou a cargo de Carlos Guilherme Mota, Gabriela

Nunes Ferreira e Natasha S. Caccia Salinas.

Também será lançado o livro Supremo Tribunal de

Justiça (1828-1889): uma historia, organizado

pelo professor José Reinaldo de Lima Lopes

(DIREITO GV), que trata da trajetória da

instituição que antecedeu o STF e o STJ. 

O coquetel também marcará o lançamento dos

números 9 e 10 da Revista DIREITO GV e os

sete números da Revista Getulio lançados em

2009 e 2010. Por fim, também serão lançados

os Cadernos DIREITO GV produzidos em 2009

e disponíveis no site da escola (CLIQUE AQUI).

: REVISTA GETULIO DEBATE A EXPANSÃO 

DA ECONOMIA BRASILEIRA 

O bom momento econômico vivido pelo Brasil

nos primeiros meses de 2010 é o principal tema

da revista Getulio, publicação bimestral do GVlaw

que chegou às bancas no início de abril. Para

debater o momento do Brasil em relação a

investimentos estrangeiros e qual o grau de

sustentabilidade desse crescimento, a publicação

convidou Paulo Roberto de Godoy Pereira (sócio

do grupo Alusa e presidente da Associação

Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base -

ABDIB) e o economista Marcos de Barros Lisboa

(secretário executivo do Ministério da Fazenda na

gestão Antonio Palocci e atualmente diretor

executivo do Itaú Unibanco.) 

Ambos concordam que o clima do país é de

entusiasmo, mas indicam caminhos para o

crescimento: investimentos maciços em

infraestrutura e um novo desenho institucional

do Estado. 

Outro ponto alto da edição é a entrevista com

Roberto Teixeira da Costa (ex-presidente da CVM

- Comissão de Valores Mobiliários), ... continua >>
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<< volta ... que afirma que o cenário de inserção

do Brasil na economia mundial mudou, mas que

ainda é necessário que o país realize Reformas

de base. E, por falar em reformas, a Getulio

também trouxe uma matéria a respeito das

conclusões do Colóquio Internacional do

Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) que discutiu

“Tributação, desenvolvimento, infraestrutura 

e sustentabilidade”, com entrevista com o

professor Richard Bird (Universidade de

Toronto), um dos destaques do encontro.

: EVENTOS ACADÊMICOS

: DIREITO GV APOIOU EVENTOS SOBRE 

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 

EM BRASÍLIA E EM SÃO PAULO 

O uso de recursos tecnológicos é encarado no mundo

como grande responsável por uma revolução na estru-

tura do ensino em vários países, principalmente entre as

nações de dimensões continentais ou de grande com-

plexidade cultural, como o Brasil ou os Estados Unidos,

por exemplo. Entretanto, a efetiva aplicação e uso des-

ses recursos em seu mais amplo e benéfico potencial

ainda é o grande desafio de governos e formuladores de

políticas públicas, principalmente no que se refere à inte-

gração de esforços humanos, tecnológicos e mesmo filo-

sóficos em prol de uma educação inclusiva.

Os esforços de maior vanguarda podem ser resumidos

na expressão “Recursos Educacionais Abertos” (REA) ou

Open Educacional Resources (OER), seu equivalente em

inglês, tema central da Conferência “Recursos

Educacionais Abertos: um diálogo internacional para a

construção de projetos e políticas públicas”, marcada

para o próximo dia 26 no auditório do Conselho Federal

da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Brasília.

O evento foi organizado pelo Projeto REA-Br, Unesco

Brasil, The Open Society Institute, DIREITO GV, e conta

com apoio da Orealc, Unesco e da Secretaria de Educação

a Distância, Ministério da Educação.

“Neste contexto, é preciso examinar o que tem sido feito

e o que ainda está por fazer: é essencial aprender com

as histórias de sucesso e compreender como projetos

e políticas públicas já existentes podem ser melhor

conectados e implementados sob uma estratégia de

educação aberta”, afirma Monica Steffen Guise Rosina

(pesquisadora da DIREITO GV e uma das organizado-

res do evento). 

“Nosso objetivo é discutir todas essas questões a par-

tir da análise da experiência brasileira do uso de

Tecnologias da Informação e Comunicação na formula-

ção de políticas educacionais, tecnológicas e pedagó-

gicas; bem como, e principalmente, o impacto dos

‘recursos educacionais abertos’ (REA), na teoria e na prá-

tica, no Brasil e em outros lugares do mundo”, explica

Carolina Rossini, coordenadora do encontro.

: DIREITO GV E FIESP PROMOVEM EVENTO 

SOBRE COMÉRCIO INTERNACIONAL 

O Núcleo de Direito Global da DIREITO GV e a Federação

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) organiza-

ram o I Seminário Internacional “O Brasil e a CISG -  30

anos da CISG” , em 29 e 30 de abril. O primeiro dia foi no

auditório da Fiesp e as palestras do segundo ocorreram

na DIREITO GV. 

A Convenção Internacional sobre a Compra e Vendas de

Mercadorias (CISG, em sua sigla em inglês) é um tratado

multilateral que regulamenta os aspectos privados das

relações entre comerciantes, principalmente no que se

refere a compra e venda de mercadorias. Segundo o pro-

fessor Rabih Nasser (GVlaw), um dos organizadores do

encontro, o Brasil ainda não ratificou a Convenção. 

“A CISG regula as relações comerciais internacionais pri-

vadas, entre exportadores e importadores, à diferença da

OMC, que regula os aspectos do comportamento dos

Estados que se relacionam com o comércio internacional.

A Convenção serve para harmonizar o direito aplicável às

operações de compra e venda internacional de mercado-

rias, reduzindo as incertezas dos entes privados sobre

como seriam solucionadas eventuais disputas”, explica

Salem Nasser (professor de direito internacional e coor-

denador do Centro de Direito Global da DIREITO GV). 

Para o Brasil, complementam os professores, é extrema-

mente interessante participar dessa convenção, na medi-

da em que regras mais claras diminuem ... continua >>
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<< volta ... os riscos envolvendo negociações milionárias.

“Consequentemente, essa diminuição contribui para a

redução do custo Brasil”, finaliza Rabih Nasser. 

: PARTCIPAÇÃO EM EVENTOS

: MICHELLE RATTON E MARIO SCHAPIRO

PARTICIPAM DE ENCONTRO SOBRE 

DIREITO INTERNACIONAL NA UNIVERSIDADE

DE WISCONSIN 

Os professores Michelle Ratton Sanchez Badin

e Mario Gomes Schapiro (DIREITO GV)

viajaram aos Estados Unidos, onde participam

do Congresso “Laws Locations: Textures of

Legality in Developing and Transitional Societies”,

entre os dias 23 e 25 de abril. 

O evento está relacionado à linha de pesquisa

coordenada pelo Prof. David Trubek sobre “Law

and the New developmental State” e nele serão

apresentados os papers que estão sendo

elaborados pela rede de pesquisadores da

América Latina, bem como os trabalhos de

outros parceiros intelectuais do projeto.

“Trata-se de uma grande conferência sobre

novas manifestações do direito, com estudiosos

do mundo inteiro”, explica Mario Schapiro.

Haverá uma mesa sobre o direito e o novo

estado desenvolvimentista, onde os professores

da DIREITO GV apresentaram os resultados de

pesquisas conduzidas individualmente no âmbito

de um grupo de pesquisa organizado pela

Universidade de Wisconsin. 

Além de apresentar o trabalho “The International

Trade Regime and Policy space Safeguards in

Brazil: An Analisys of the Intellectual Property´s

and the Trade Finance´s Domestic Regulation”,

Michelle ainda ministrou uma aula aos alunos da

University of Wisconsin. Já o artigo de Mario

Schapiro abordou as ferramentas do BNDES

utilizadas no financiamento das inovações.

: NÚCLEO DE ESTUDOS FISCAIS PROMOVEU

PALESTRA SOBRE REFORMA TRIBUTÁRIA 

O Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da DIREITO

GV, coordenado pelo professor Eurico Marcos

Diniz de Santi (DIREITO GV), deu continuidade

ao ciclo de palestras relacionado à pesquisa

“Reforma fiscal/Brasil: eficiência, simplificação,

transparência e sustentabilidade”, com a

apresentação dos projetos e cronogramas de

pesquisa empírica. 

Em 5 de abril, foram debatidos os seguintes

assuntos: 

• NÃO-CUMULATIVIDADE: SISTEMA DE CRÉDITOS DO ICMS:

LÍVIA FREITAS XAVIER E LARISSA POLESI LUKJANENKO;

• COMPARAÇÃO JURÍDICO-ECONÔMICA DOS SISTEMAS

TRIBUTÁRIOS DO BRASIL E CANADÁ: DALTON HIRATA;

• TRIBUTAÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS:

ANDRÉ DIÔGO LIMA; 

• DESCRIÇÃO DAS SÉRIES DE ARRECADAÇÃO OBTIDAS:

LEONARDO CORREIA. 

Em 26 de abril, o grupo se reuniu para debater

os seguintes temas:

• PROBLEMAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO:

LÍVIA FREITAS XAVIER E GIOVANI HERMÍNIO TOMÉ;

• CARGA TRIBUTÁRIA E COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS:

DALTON HIRATA;

• RELAÇÕES DE CAUSA E EFEITO ENTRE AS REFORMAS

TRIBUTÁRIA, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA: 

ANDRÉ DIÔGO LIMA; 

• IMPACTOS DA ARRECADAÇÃO NO PIB: 

LEONARDO CORREIA;

• DIFICULDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA

DE REFORMA TRIBUTÁRIA: LARISSA POLESI LUKJANENKO.

O desenvolvimento do projeto tem sido guiado

especialmente pela produção de dados e

discussão de papers, preparados pelos

pesquisadores e estagiários da DIREITO GV,

sobre os principais temas que pautam ... continua >>
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<< volta ... a elaboração de um relatório final 

de pesquisa voltado para um projeto de

reforma fiscal.

: SELMA FERREIRA LEMES PARTICIPOU 

DE EVENTO SOBRE ARBITRAGEM EM 

PORTO ALEGRE 

Selma Ferreira Lemes participou de evento

sobre arbitragem em 20 de abril, em Porto

Alegre, quando proferiu a palestra de abertura,

que tratou do panorama da arbitragem no Brasil.

Também participaram do encontro Fátima Nancy

Andrighi (ministra do STJ) e Ana Lúcia Pereira

(presidente do Conselho Nacional das Instituições

de Mediação e Arbitragem - Conima).

: GRUPO DE ESTUDOS DE EMPRESAS

FAMILIARES SE REUNIU PARA DISCUTIR 

CASO DO BANCO LAVRA 

O Grupo de Estudos de Empresas Familiares

(GEEF), coordenado por Roberta Nioac Prado

(DIREITO GV), se reuniu, em 11 de abril, para

dar continuidade ao estudo de casos envolvendo

situações de empresas familiares no Brasil. 

Na ocasião, os participantes deverão debater o

caso de sucessão familiar envolvendo o Banco

Lavra, de propriedade da família Papa. Em janeiro,

o GEEF debateu o testamento do conde

Francisco Matarazzo e, no mês passado, foi a vez

de discutir o arranjo de sucessão do grupo Ultra,

um dos maiores do país. 

O GEEF nasceu com a intenção de debater os

desafios encontrados pelas empresas familiares,

principalmente em seus processos de sucessão,

o que inclui processos de profissionalização da

gestão e neutralização das decisões familiares. 

O objetivo dos encontros é discutir as soluções

encontradas e quais são os principais obstáculos

que ainda persistem na perpetuação das

empresas familiares após a morte de seu

fundador, o que inclui a satisfação dos interesses

dos herdeiros. 

O objetivo é, ao final do primeiro ciclo, reunir

em artigos os principais resultados obtidos e

publicá-los em livro. O GEEF tem uma formação

multidisciplinar, contando com a participação 

de advogados, psicólogos, administradores 

e empresários. 

: DIREITO GV PROMOVEU SEMANA DE

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

De 19 a 23 de abril, a DIREITO GV promoveu a

semana de atividades complementares aos

alunos de graduação. A programação abordou

atividades relacionadas a incentivos à pesquisa,

apresentação de trabalhos de alunos, palestras

sobre temas atuais de governança corporativa 

e outros assuntos de interesse discente. 

: NEF PARTICIPA DE II SEMINÁRIO DO LATAXNET

O Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da DIREITO

GV, coordenado pelo professor Eurico Marcos

Diniz de Santi, organizou, em parceria com a

Lataxnet (rede que integra escritórios de advocacia

da América Latina especializados em direito

tributário), Orsini Consultoria, Machado Associados

e Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas

Transnacionais e da Globalização Econômica

(Sobeet), o II Seminário Lataxnet, que teve como

tema “Reforma tributária e os desafios da América

Latina” em 15 e 16 de abril, na DIREITO GV.

Marcos Neder (subsecretário de fiscalização da

Receita Federal) esteve no evento. 

: DIREITO GV INICIA O CICLO “CONVERSA COM

ADVOGADOS” COM OSCAR VILHENA VIEIRA 

A DIREITO GV deu início, em 14 de abril, ao

ciclo de encontros “Conversa com advogados”,

que visa divulgar a carreira jurídica junto a

estudantes do ensino médio e vestibulandos das

principais instituições de ensino de ... continua >>
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<< volta ... São Paulo. No primeiro encontro,

participaram Oscar Vilhena Vieira (professor

de direito constitucional da DIREITO GV), 

o egresso Daniel Tavela e René Neme Neto

(graduando da DIREITO GV). 

O objetivo do encontro foi mostrar as diversas

opções de atuação para os futuros bacharéis em

direito, que não se restringem às áreas tradicionais

da advocacia, como civil ou criminal. Os próximos

encontros estão marcados para 16 de junho, 24

de agosto e 29 de setembro.

: DIRETOR DA ESCOLA DE DIREITO DO INSTITUTO

DE EMPRESAS DA ESPANHA FALOU NA DIREITO

GV SOBRE PERFIL PROFISSIONAL DOS

ADVOGADOS NA UNIÃO EUROPÉIA

A DIREITO GV recebeu, em 16 de abril, Carlos

de La Pedraja (Diretor da Escola de Direito do

Instituto de Empresas da Espanha), que falou

sobre o tema “Competências do advogado do

século XXI: que perfil procuram as empresas

europeias na atualidade”. 

O encontro, organizado por Maria Lúcia Pádua

Lima (coordenadora de Relações Internacionais

da DIREITO GV) encerrou um ciclo de visitas de

professores internacionais à DIREITO GV,

iniciado em março, que contou com as

: MICHELLE RATTON E MARIO SCHAPIRO

PARTICIPAM DE ENCONTRO SOBRE DIREITO

INTERNACIONAL NA UNIVERSIDADE DE

WISCONSIN 

Os professores Michelle Ratton Sanchez Badin

e Mario Gomes Schapiro (DIREITO GV)

participam do Congresso “Laws locations:

textures of legality in developing and transitional

societies”, entre 23 e 25 de abril. 

O evento está relacionado à linha de pesquisa

coordenada pelo Prof. David Trubek sobre “Law

and the new developmental State” e nele foram

apresentados os papers que estão sendo

elaborados por uma rede de pesquisadores 

da América Latina, bem como os trabalhos 

de outros parceiros intelectuais do projeto.

“Trata-se de uma grande conferência sobre novas

manifestações do direito, com estudiosos do

mundo inteiro”, explica Mario Schapiro. Houve

uma mesa sobre o direito e o novo Estado

desenvolvimentista, em que os professores da

DIREITO GV apresentaram os resultados de

pesquisas conduzidas individualmente no âmbito

de um grupo de pesquisa organizado pela

Universidade de Wisconsin. 

Além de apresentar o trabalho “The international

trade regime and policy space ... continua >>
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seguintes participações: 

Willen Bom (advogado do escritório Loyens 

& Loeff, com atuação na Holanda, Bélgica e

Luxemburgo) visitou a escola, com especial

interesse na área de direito tributário.

Massimo Bergami (professor da Universidade 

de Bolonha), interessado em criar uma rede 

de cooperação acadêmica com o Brasil.

Randall Thomas e Andrew Kaufman

(professores da Universidade de Vanderbilt)

foram recepcionados pelos professores Érica

Gorga, Bruno Meyerhof Salama e José

Garcez Ghirardi (DIREITO GV). As conversas

versaram sobre novos temas nas áreas de

direito dos negócios.

Willian Treanor (diretor da Fordham School of

Law) participou de debate sobre a atuação 

da juíza Sonia Sotomayor, a mais recente

nomeação da Suprema Corte dos Estados

Unidos. Treanor foi acompanhado por uma

equipe de professores de Fordham, entre eles

Tony Fine e Tania Hernandez.

Daniel Markovits (professor de Yale) proferiu a

palestra “Against the relational contract: why we

can´t make promises to the people we love”, com

assistência do professor Caio Mario da Silva

Pereira Neto (DIREITO GV).  
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<< volta ... in Brazil: an analisys of the

intellectual property´s and the trade finance´s

domestic regulation”, Michelle ainda ministrou

uma aula aos alunos da University of

Wisconsin. Já o artigo de Mario Schapiro

abordou as ferramentas do BNDES utilizadas

no financiamento de inovações.

: ALUNOS DA DIREITO GV VISITAM SEDE 

DO TOZZINI, FREIRE ADVOGADOS

Um grupo de seis alunos do primeiro ao terceiro

visitaram a sede do Tozzini, Freire Advogados 

em 14 de abril, em evento organizado pela

coordenadoria adjunta de prática jurídica e

atividades complementares da DIREITO GV. Na

visita, houve uma apresentação institucional do

escritório e uma palestra sobre as perspectivas do

mercado de carbono com o sócio Vladimir Miranda

Abreu. A sócia Ana Carolina de Sales Freire

proferiu uma palestra sobre mercado de capitais.

: EURICO DE SANTI VIAJA AOS ESTADOS

UNIDOS PARA TEMPORADA DE ESTUDOS 

O professor Eurico Marcos Diniz de Santi

(coordenador do núcleo de estudos fiscais da

DIREITO GV) passará os próximos três meses

nos Estados Unidos, onde permanecerá em

período de estudos. O objetivo da viagem é

conhecer de perto o funcionamento do sistema

tributário e fiscal norte americano e seu

relacionamento com o federalismo.

O evento visou apresentar e discutir o sistema

tributário vigente em diversos países da América

Latina, apresentando as regras básicas existentes

e uma análise crítica do atual sistema e eventuais

proposições com o propósito de sugerir melhorias

e aperfeiçoamento da atividade tributária. 

Para isso, estiveram presentes representantes

de diversos países da América Latina, divididos

em diferentes painéis que analisaram os temas

mais relevantes, tais como tributação sobre

consumo, sobre a renda, dupla tributação e

preços de transferência. 

: PROFESSOR DA DIREITO GV PARTICIPOU 

DE EVENTO SOBRE ARBITRAGEM

INTERNACIONAL EM NOVA YORK 

Luciano de Souza Godoy (DIREITO GV)

participou de evento sobre possibilidades de

investimentos no Brasil e a segurança das

relações jurídicas por meio da solução de litígios

por arbitragem internacional, em 15 de abril, em

Nova York. O evento foi promovido pela Câmara

de Comércio Brasil-Estados Unidos. 

Luciano integrou uma mesa de debates em

que fizeram parte os advogados americanos

Paul D. Friedland e Donald E. Baker e também

o advogado brasileiro Fernando Eduardo Serec.

O evento foi patrocinado pelos escritórios

Tozzini Freire Advogados e White & Case LLP 

e Tozzini Freire Advogados.

: DIREITO GV NA MÍDIA

5 DE ABRIL

: A Revista Valor Investe publicou matéria sobre perfil

de mulheres que atuam no mercado de direito societá-

rio com declarações positivas sobre o curso da

DIREITO GV.

: Artigo de André Luiz de Moraes Pinto, publicado no

Conjur, cita dados do ICJBrasil.

: A agenda de professores estrangeiros que visitaram a

DIREITO GV entre final de março e começo de abril foi

divulgada pelo Migalhas.

6 DE ABRIL

: Michelle Ratton Sanchez Badin (DIREITO GV) encon-

trou-se com Raquel Landim (repórter do jornal O Estado

de São Paulo, especialista em comércio exterior). 
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7 DE ABRIL

: A participação do professor Diego Faleck (DIREITO GV)

no encerramento do curso de negociações da Harvard

Law School foi objeto de nota do Migalhas.

: A abertura de vaga para professor em período integral

na DIREITO GV foi divulgada pelo site Canal Executivo.

8 DE ABRIL

: O jornal DCI publicou matéria sobre projeto de lei que

transforma tabeliães em árbitros, com análises das profes-

soras Selma Ferreira Lemes e Adriana Braghetta (GVlaw).

9 DE ABRIL

: O Conjur publicou nota sobre o Sispenas.

: Leandro Silveira Pereira (diretor executivo do GVlaw)

encontrou-se com Murilo Ohl (editor da Você S.A.). 

: Artigo do professor Kleber Luiz Zanchim (GVlaw) que

analisa a influência da Copa e das Olímpiadas na legis-

lação de infraestrutura e PPPs foi publicado no site

Paraná online.

: Pesquisa produzida pela professora Selma Ferreira

Lemes a respeito da movimentação da arbitragem foi

publicada nos seguintes veículos: Conjur, Folha de São

Paulo, IG, Jornal do Commercio (RJ), Migalhas, O Estado

de São Paulo.

: O professor Celso Vilardi (GVlaw) concedeu entrevista ao

Estadão sobre o caso Fausto de Sanctis e Polícia Federal.

12 DE ABRIL

: O Estado de São Paulo publicou matéria sobre queixas

comerciais, com participação dos professores Rabih

Nasser e Michelle Ratton Sanchez Badin (DIREITO GV).

A matéria foi replicada nos sites: Abras-SP, Estadão,

Ministério do Planejamento, Net Marinha, Último Segundo,

Yahoo! Brasil. 

: O professor Roberto Garcia (GVlaw) concedeu entrevis-

ta à CBN para comentar sobre o caso do pedófilo de

Luiziânia (GO).

13 DE ABRIL

: O Conversa com Advogados foi divulgado nos sites JC

Concursos, Maxpressnet, Migalhas, R7 e Última Instância. 

: O professor Roberto Garcia (GVlaw) concedeu entre-

vista à Folha de São Paulo sobre a possibilidade de novo

julgamento do mandante do assassinato da missionária

Dorothy Stang.

: O site Informa Brasil publicou nota a respeito de even-

to da Lataxnet, feito em parceria com a DIREITO GV. A

nota também foi divulgada no Migalhas.

15 DE ABRIL

: O professor Rabih Nasser (GVlaw) concedeu entre-

vista ao Valor Econômico sobre a possibilidade de o

governo criar uma lei para reverter déficit do setor auto-

motivo. A matéria replicada no site do Ministério do

Planejamento.

16 DE ABRIL

: O jornal Valor Econômico publicou matéria sobre a polê-

mica entre a publicação da remuneração dos executivos

de empresas de capital aberto e a ação que tenta impe-

dir essa publicação, com participação de Roberta Nioac

Prado (DIREITO GV). A matéria foi replicada no site do

Ministério do Planejamento, Anefac e Ademi. 

: Mauricio Cardoso (diretor de redação do Conjur) este-

ve na DIREITO GV e assistiu a palestra do professor

Carlos de La Pedraja (Instituto de Empresas de Madrid).

18 DE ABRIL

: A Folha da Região de Adamantina publicou matéria que

cita o ICJBrasil.

19 DE ABRIL

: O Conjur publicou artigo de Kenedy Oliveira Vilela sobre

ação anulatória, com várias citações ao GVlaw.

20 DE ABRIL

: O Estado de São Paulo publicou artigo do professor

Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV) que analisa a pro-

dução dos ministros do STJ. O artigo foi replicado nos

sites Conjur, Diário de Notícias São Paulo, Estadão onli-

ne, Maxpressnet, Migalhas. 

: O professor Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV) con-

cedeu entrevista à CBN analisando a troca de presiden-

tes no Supremo.

INÍCIO INSTITUCIONAL PUBLICAÇÕES EVENTOS ACADÊMICOS PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DIREITO GV NA MÍDIA REVISTA DIREITO GV INDICA CADERNOS DIREITO GV WORKING PAPERS

: 10
A N O  7  :  N Ú M E R O  6 6  :  A B R I L  2 0 1 0 A B R I L  2 0 1 0

http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=JTJCNKUO&IDCategory=13


: No mesmo dia, o Conjur publicou matéria sobre pales-

tra do professor Carlos de La Pedraja (diretor da Escola

de Direito do Instituto de Empresas da Espanha) minis-

trada na DIREITO GV.

: Os professores Ary Oswaldo Mattos Filho, Antonio

Angarita e Bruno Meyerhof Salama (DIREITO GV)

encontraram-se com  Vanessa Adachi e Janes Rocha

(editora e repórter especial do caderno de finanças do

jornal Valor Econômico).

21 DE ABRIL

: O site Opinião Livre (RS) publicou nota sobre partici-

pação da professora Selma Ferreira Lemes (GVlaw) em

evento naquele estado.

: O site da CM Consultoria publicou matéria traçando

perfil da DIREITO GV. A reportagem faz parte de uma

série de notícias retratando as principais escolas de direi-

to do país.

22 DE ABRIL

: O professor Rabih Nasser (GVlaw) concedeu entrevis-

ta analisando a operação Baska em Hong Kong. A maté-

ria foi replicada nos sites do Global 21, Intelog e do

Ministério do Planejamento.

: No mesmo dia, o Valor Econômico publicou matéria sobre

a não aplicação da arbitragem em casos trabalhistas, com

participação da professora Selma Ferreira Lemes (GVlaw).

A matéria foi publicada no Ministério do Planejamento. 

23 DE ABRIL

: A Folha de São Paulo analisou a troca de comando no STF,

com participação do professor Conrado Hübner Mendes

(DIREITO GV). A matéria foi replicada nos sites Cleber Tole-

do (TO), Em tempo real (DF), ES Hoje, Folha online, Ministé-

rio do Planejamento, Mídia News (MT), Opinião Livre (RS). 

: Edison Fernandes (professor do GVlaw) publicou arti-

go sobre formulários de referência na revista RI (Relação

com Investidores) de abril.

: Marcel Leonardi (professor do GVlaw) publicou arti-

go no Conjur que trata da questão de notificação e reti-

rada na web.

25 DE ABRIL

: A coluna Direto da Fonte, de Sônia Racy, trouxe nota

antecipando os resultados do ICJBrasil, divulgado no

final de abril.

: No mesmo dia, editorial do jornal O Estado de São Paulo

deu destaque ao crescimento da arbitragem, recuperan-

do dados publicados pelo Conjur, levantados pela profes-

sora Selma Ferreira Lemes (GVlaw). A matéria replicada

no sites  Interlog e do Ministério do Planejamento.

26 DE ABRIL

: Seminário sobre a parceria estratégia entre Brasil e União

Européia, organizado pela coordenadoria de relações inter-

nacionais da DIREITO GV, foi alvo de nota do Migalhas.

: A repórter Marina Gomara (Brasil Econômico) esteve na

DIREITO GV cobriu o evento sobre a parceria entre a

União Europeia e o Brasil.

27 DE ABRIL

: Foi divulgado o Índice de Confiança na Justiça

(ICJBrasil), coordenado pela professora Luciana Gross

Cunha (DIREITO GV), referente ao primeiro trimestre de

2010. Os resultados da pesquisa tiveram destaque nos

seguintes meios: A Tarde online (BA), Abril.com, Adjori

(SC), Agência Estado, Agenda Brasil (DF), Agora (MS),

Alagoas em Tempo Real, Bem Paraná, Bol Notícias, DCI

(SP), Bragança Jornal online, Diário Gaúcho online, Brasil

Econômico, Clica Brasília (DF), Conjur, Correio Braziliense

online, Cruzeiro do Sul online, DCI online, Diário

Comercial (SP), Diário da Manhã online (GO), Diário onli-

ne, Espaço Vital (RS), Folha de Pernambuco online, Folha

de Londrina online, Hoje em dia online (MG),

Imirante.com (MA), Isto é online, Isto é Dinheiro online,

Itapoan online (BA), JB online, Jornal da Mídia (BA),

Jornal do Comercio online, JusBrasil Noticias, Limão

(SP), Mais comunidade (DF), Ministério do Planejamento,

MSN Notícias, Notícias e cotações, O Estado de São

Paulo, O Globo (RJ), O Liberal (PA), Opinião Livre, Paraíba

online, Paraná online (PR), Política real, Portal Exame,

Rádio Bandnews (SP, RJ e Salvador), R7, Repórter Diário

online (SP), Terra.com, Terra notícias, TV Brasil (RJ), UAI

(MG), Última Instância, UOL Notícias, Yahoo! Notícias,

Zero Hora online.
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28 DE ABRIL

: O Conjur publicou artigo de Claudio Weber Abramo,

rebatendo análise do professor Oscar Vilhena Vieira

(DIREITO GV) que analisa a produção do STF. O artigo

também foi publicado no site Gente de Opinião (RS).

: O jornal Valor Econômico publicou artigo da professo-

ra Viviane Müller Prado (DIREITO GV) a respeito da

polêmica da revelação dos salários dos executivos de

empresas de capital aberto.

analisados por equipes de pesquisa, incluindo a

observação de campo. Especialmente, chamava 

a atenção a existência de dois projetos conduzidos

por tribunais, que aparentavam excepcionalidade

em uma área tradicionalmente dominada por

iniciativas da sociedade civil. Este artigo descreve

estes projetos para entender a assunção da

agenda de oferta de serviços jurídicos e sociais

por tribunais num contexto de crise de legitimidade 

do poder judiciário no Brasil. Ainda, discute as

questões políticas implicadas neste problema em

relação à sociedade civil organizada e a questão

dos métodos alternativos de resolução de

conflitos. O trabalho conclui que existem relações

complexas entre estes projetos e a sociedade civil,

que decorrem do ambiente reformista no qual está

assentado o poder judiciário brasileiro. Estas

relações geram duas possibilidades de

relacionamento futuro: cooperação ou competição.

Entretanto, os dados mais recentes sugerem que

há um acréscimo sensível nas experiências estatais

e uma estagnação relativa das experiências da

sociedade civil.

: As restrições verticais e a análise 

econômica do direito

Anna Paula Berhnes Romero

Contratos relacionais têm geralmente como efeito

a diminuição dos custos de transação. A questão

é quando e em quais medidas tais vantagens

superam os pontos negativos gerados com

eventuais restrições verticais. Tal análise deve ser

feita considerando a racionalidade econômica e

jurídica vigentes à época. Assim, o direito antitruste

deve impor limites aos movimentos integrativos 

e a avaliação da eficiência gerada deve se ater

principalmente às situações em que as transações

externa corporis são realmente significantes para 

o agente econômico. Deve-se, também, levar em

conta o interesse do consumidor e da sociedade

como um todo, justificando-se a restrição somente

se os altos custos de transação impuserem uma

instabilidade nos preços que seria sanada com 

a sua permissão.
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METODOLOGIA DE ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: 

ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS. EXPOSIÇÕES, 

DEBATES E RELATOS DO WORKSHOP NACIONAL DE

METODOLOGIA DE ENSINO

José Garcez Ghirardi (coord.), Ieda Dias de Lima, Ligia

Paula P. Pinto Sica, Luciana de Oliveira Ramos 
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: REVISTA DIREITO GV INDICA

Leia on line os artigos publicados na Revista

DIREITO GV:

: Projetos judiciários de acesso à justiça: 

entre assistência social e serviços legais

Alexandre Veronese

Dentre os 67 projetos de acesso à justiça, listados

no mapeamento de experiências de resolução

alternativa de conflitos, realizado pelo Ministério da

Justiça em 2006, havia o programa “Balcões de

direito”, que reunia 23 experiências. Eles haviam

sido avaliados em 2002 por um convênio do

Ministério e do Programa das Nações Unidas para

o Desenvolvimento (PNUD) Com a organização 

da sociedade civil “Viva Rio”. Estes projetos foram 

http://www.direitogv.com.br/subportais/publica%C3%A7%C3%B5e/RDGV_05_pp013-034.pdf
http://www.direitogv.com.br/subportais/publica%C3%A7%C3%B5e/RDGV_05_pp013-034.pdf
http://www.direitogv.com.br/interna.aspx?PagId=JTJCNKUO&IDCategory=13
http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/4290?show=full
http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/4290?show=full
http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/4290?show=full
http://virtualbib.fgv.br/dspace/handle/10438/4290?show=full
http://www.direitogv.com.br/subportais/publica%C3%A7%C3%B5e/RDGV_03_p011_036.pdf
http://www.direitogv.com.br/subportais/publica%C3%A7%C3%B5e/RDGV_03_p011_036.pdf
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ARBITRAGEM E PODER JUDICIÁRIO: 

UMA RADIOGRAFIA DOS CASOS DE ARBITRAGEM 

QUE CHEGAM AO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Adriana Braghetta; Daniela Monteiro Gabbay; Eleonora

Coelho Pitombo; Rafael Francisco Alves; Selma Ferreira

Lemes (coord. geral)

: Working paper 48

SISTEMAS TRIBUTÁRIOS INTERNACIONAIS: 
UMA COMPARAÇÃO JURÍDICO-ECONÔMICA 
Dalton Yoshio Hirata

: Working paper 49

TOWARDS AN INTELLECTUAL PROPERTY 
BARGAINING THEORY: THE POST-WTO ERA 
Daniel Benoliel e Bruno Meyerhof Salama 

: Working paper 50

REGULAÇÃO CAMBIAL ENTRE A ILEGALIDADE 
E A ARBITRARIEDADE: O CASO DA COMPENSAÇÃO
PRIVADA DE CRÉDITOS INTERNACIONAIS 
Bruno Meyerhof Salama

: Working paper 51

PHARMACEUTICAL PATENT BARGAINS: 
THE BRAZILIAN EXPERIENCE
Daniel Benoliel e Bruno Meyerhof Salama 

: Working paper 52

COMO INTERPRETAR AS NORMAS EMITIDAS PELO
BACEN E CMN? UMA RESPOSTA A PARTIR DA
EVOLUÇÃO DO MODELO DE ESTADO BRASILEIRO
Bruno Meyerhof Salama 
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: Working paper 45

O JUIZ E SEUS FANTASMAS: RACIONALIDADE
JURISDICIONAL, DOGMÁTICA JURÍDICA E DEMOCRACIA 
José Rodrigo Rodriguez

: Working paper 46

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA: 
CORREÇÃO DE TROCAS INEFICIENTES 
OU REPRESSÃO AO ILÍCITO? 
Flavia Portella Püschel

: Working paper 47

AS GRAMÁTICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL 
E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O DESENHO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
José Rodrigo Rodriguez

EXPEDIENTE

JOSÉ RODRIGO RODRIGUEZ

COORDENADOR DE PUBLICAÇÕES

FÁBIO LUIZ L. DE CARVALHO

REDAÇÃO E EDIÇÃO

ULTRAVIOLETA DESIGN

PROJETO GRÁFICO
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