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• GRADUAÇÃO

• PÓS- GRADUAÇÃO GVlaw

• MESTRADO EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO

• EVENTOS

• REVISTA DIREITO GV

• REVISTA GETÚLIO

• PONTES

• BOLETIM DIREITO GV

• BOLETIM EDUCAÇÃO JURÍDICA

• WORKING PAPERS

• CADERNOS DIREITO GV

: LINKS DIREITO GV : INSTITUCIONAL
: DIREITO GV DIVULGA CALENDÁRIO DE PROVAS 

DO VESTIBULAR 2011

A Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio

Vargas (DIREITO GV) divulgou o calendário de provas

para o vestibular 2011. As inscrições começam em 12

de julho e terminam em 27 de setembro, às 18h. 

A taxa, para quem se inscrever no período de 12 de julho

a 12 de agosto (até às 18h), será de R$ 90,00. Após

esse período, as inscrições custarão R$ 180,00.  As ins-

crições ocorrem exclusivamente via internet no site

WWW.FGV.BR/VESTIBULARES.

As provas da primeira fase estão marcadas para os dias

01º e 02 de novembro de 2010, enquanto a segunda fase

ocorrerá no período entre 06 e 11 de dezembro de 2010. 

A primeira fase contará com provas discursivas de reda-

ção, língua portuguesa, inglês, artes visuais e literatura,

história, geografia e raciocínio lógico-matemático, ao

passo que a segunda fase continuará avaliando a capa-

cidade de expressão e raciocínio por meio de exame oral. 

: DIREITO GV E CBAR LANÇAM PESQUISAS 

SOBRE ARBITRAGEM 

A DIREITO GV e o Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)

promoveram, em 29 de junho, lançamento conjunto de

pesquisas que traçam o perfil dos julgados em relação

à arbitragem desde o início da implementação da lei, em

1996, até 2008. 

“Trata-se de uma iniciativa pioneira entre as duas enti-

dades para mapear as decisões judiciais que tratam da

aplicação dos dispositivos da lei de arbitragem (9.307/96)

nos Tribunais de Justiça estaduais, federais, e superiores

no Brasil”, explica a pesquisadora Daniela Monteiro

Gabbay (advogada orientadora da clínica de mediação

da DIREITO GV e uma das participantes do estudo).

A pesquisa desenvolveu-se em duas fases: na primeira,

realizada entre agosto de 2007 e março de 2008, pes-

quisadores da DIREITO GV e do CBAr montaram um

banco de dados com 790 decisões dos tribunais

brasileiros, proferidas entre novembro de 1996 (data em

que entrou em vigor a lei de arbitragem) e fevereiro de

2008, com o objetivo de avaliar de que forma o Judiciário

decide as demandas relacionadas à arbitragem.

As decisões foram divididas em seis grupos temáticos:

a) existência, validade e eficácia da convenção de arbi-

tragem; b) medidas de urgência e medidas coercitivas;

c) invalidade da sentença arbitral; d) execução e cum-

primento da sentença arbitral; e) execução específica da

cláusula arbitral – ação do art. 7º da lei de arbitragem;

f) homologação de sentenças arbitrais estrangeiras.

Na segunda fase, iniciada em março de 2008, as decisões

começaram a ser estudadas em profundidade para se veri-

ficar como os dispositivos da lei de arbitragem vêm sendo

aplicados dentro de cada grupo temático. O primeiro esco-

lhido foi o de invalidade de sentença arbitral, cujo relató-

rio  foi concluído e apresentado em junho de 2009.
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: ALUNOS DA DIREITO GV FAZEM

APRESENTAÇÃO SOBRE GARANTIAS 

A DIRETORES DA SABESP 

Alunos da clínica de direito público de negócios 

da DIREITO GV, coordenada pelo professor Mario

Engler, apresentaram à equipe de advogados e

diretores técnicos da Companhia de Saneamento

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) um

projeto que analisa a estrutura de garantia

desenvolvida no âmbito da clínica. 

O projeto formatou um plano que procura

assegurar que a Sabesp cumpra as obrigações

assumidas junto aos municípios. “O modelo

proposto foi muito bem recebido pela Sabesp e

gerou intenso debate sobre os aspectos jurídicos 

e operacionais”, explica o professor.

: NEF RECEBE EVERARDO MACIEL 

O Núcleo de Estudos Fiscais da DIREITO GV,

coordenado pelo professor Eurico Marcos Diniz

de Santi, recebeu, em 11 de junho, Everardo

Maciel (ex-secretário da Receita Federal) em um

encontro semanal para debater o projeto de

reforma tributária e fiscal elaborado pelo núcleo. 

Entre outros aspectos, o visitante apontou algumas

características que devem ser contempladas no 

projeto, como a estruturação de um imposto de

valor agregado (IVA) e seus impactos na Federação,

qual modelo de regime mais adequado às

necessidades das empresas nacionais e que

consiga simplificar o complexo sistema tributário

nacional e como harmonizar o projeto com as

previsões existentes na Constituição Federal.

: DIREITO GV PROMOVE CONVERSA 

COM ADVOGADOS 

A DIREITO GV promoveu, em 16 de junho, o

segundo “Conversa com Advogados”, ciclo de

encontros que visa divulgar a carreira jurídica junto

a estudantes do segundo grau e vestibulandos das

principais instituições de ensino de São Paulo. No

encontro inaugural, ocorrido em abril, participaram

Oscar Vilhena Vieira (professor de direito

constitucional da DIREITO GV, um aluno recém-

formado e um graduando). 

Em junho, foi a vez da professora Michelle Ratton

Sanchez Badin (DIREITO GV), especialista em

temas do direito internacional, esclarecer as

principais dúvidas da plateia em relação às

oportunidades oferecidas pelo mercado jurídico. 

O objetivo do “Conversa com Advogados” é

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 24 de agosto e 29 de setembro. 

: NEF PROMOVE WORKSHOP PARA 

DEBATER REFORMA TRIBUTÁRIA 

O Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da DIREITO GV

promoveu, em 28 de junho, workshop em que

foram consolidadas as informações levantadas

durante o primeiro semestre de 2010, para um

projeto de reforma tributária e fiscal 

“Neste primeiro semestre foram feitas investigações

críticas e promovidos debates semanais sobre

diversos “sensos comuns” a respeito do tema, tais

como o cenário político-jurídico envolvendo as

diversas propostas de reforma tributária passadas;

a questão da guerra fiscal, que se configurou em

um problema para o país e a experiência

estrangeira no combate à prática; a comparação 

do sistema tributário brasileiro com outros países; 

a análise da tributação sobre a folha de salários 

e comparação com o sistema de outros países; 

o uso do Simples como um possível modelo para a

reforma e os impactos das mudancas institucionais

na arrecadação e na carga tributária desde 1988”,

enumera Eurico de Santi (coordenador do NEF).

: EVENTOS ACADÊMICOS
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: FLAVIA PÜSCHEL PARTICIPOU 

DO CONGRESSO LAW AND SOCIETY 

No final de maio, a professora Flavia Portella Püschel

(DIREITO GV) participou do congresso Law and Society

em Chicago (EUA), que reuniu os principais especialis-

tas mundiais em estudos sobre o impacto do direito no

ordenamento social. 

Flavia analisou o tratamento dado à questão da res-

ponsabilidade penal de pessoa jurídica a projetos de

lei no Brasil. 

“O artigo resgatou os projetos de lei em tramitação no

Brasil no que se referem à responsabilização penal de

pessoas jurídicas e identificou como o direito penal se

adapta a esta questão, especialmente com relação às

características específicas das pessoas jurídicas e a sua

preocupação com a continuidade da atividade empresa-

rial”, explica a professora. 

Segundo ela, a legislação proposta não faz adequada-

mente a adaptação da responsabilidade criminal às

peculiaridades das pessoas jurídicas e que tal falha pode

comprometer seu potencial de eficácia na persecução

dos objetivos de prevenção e repressão dos crimes pra-

ticados no âmbito de organizações complexas.

: MARIA LÚCIA PÁDUA LIMA PARTICIPA 

DO PROGRAMA RODA VIVA 

Maria Lúcia Pádua Lima (coordenadora de relações

internacionais da DIREITO GV) integrou a bancada do

programa Roda Viva (Cultura) de 7 de junho,  em que

entrevistou Celso Amorim (ministro das Relações

Exteriores). Estiveram presentes os editores de interna-

cional do jornal O Estado de São Paulo, Roberto

Lameirinhas, da Folha de São Paulo, Rodrigo Rotzsch,

e da Reuters, Todd Benson. 

Durante o programa, o ministro analisou o papel do Brasil

nas relações internacionais, focando o recente acordo

nuclear assinado com o Irã, com participação da

Turquia, assim como o impacto da paralisação da

Rodada Doha e as relações com os Estados Unidos.  

Para acompanhar a entrevista na íntegra, CLIQUE AQUI. 

: PROFESSORES DA DIREITO GV PARTICIPAM 

DE CURSO SOBRE TEORIA CRÍTICA EM CURITIBA 

Marta Machado e Flavia Portella Püschel (DIREITO

GV) deram encerramento ao Curso Livre de Teoria Crítica

oferecido pelo Sesc de Curitiba em 7 de junho. Durante

a exposição, as professoras deram um panorama a res-

peito da obra do professor Klaus Günther, que ministra

a disciplina de Teoria da Lei e Lei Criminal na Goethe

University, em Frankfurtam Main. 

Anteriormente, o curso também contou com aula minis-

trada por José Rodrigo Rodriguez (coordenador de

publicações da DIREITO GV), que expôs a teoria de

Franz Neumann, estudioso do direito e cientista político

que ministrou aula na Universidade de Columbia e foi um

dos fundadores da Universidade Livre de Berlim. 

Posteriormente, Rodriguez ministrou outra aula, em par-

ceria com a professora Maíra Rocha Machado (DIREI-

TO GV), sobre Otto Kirchheimer, considerado um dos

maiores constitucionalistas alemães.

: PROFESSOR SALEM NASSER PALESTRA 

A FUTUROS DIPLOMATAS NO INSTITUTO RIO BRANCO 

Salem Nasser (professor de direito internacional e coor-

denador do núcleo de direito global da DIREITO GV),

participou, em 24 de junho, de uma palestra sobre o Islã

e o direito internacional para mestrandos do Instituto Rio

Branco, em Brasília, renomado centro de formação do

corpo diplomático brasileiro. Segundo Nasser, o cres-

cimento da atuação e da proatividade da política exter-

na brasileira junto a países do mundo islâmico contribuiu

para o convite. 

: PROFESSORA SELMA LEMES PARTICIPA 

PARTICIPA DE PALESTRA NA CÂMARA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL DE PARIS (CCI) 

Selma Ferreira Lemes (professora de arbitragem e

mediação da DIREITO GV) participou do curso de trei-

namento em arbitragem comercial promovido pela

Câmara de Comércio Internacional (CCI), sediada em

Paris, uma das mais tradicionais do mundo. 

Em 15 de junho, Selma proferiu a palestra “Conflitos de

interesses e impugnação de árbitros: análise de casos prá-

ticos”. A professora também participou da plenária de deba-

tes sobre  “estratégia de defesa e a preparação...continua >>

: PARTCIPAÇÃO EM EVENTOS
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<< volta ... da resposta de requerimento” e atuou como

árbitra do tribunal. 

Além disso, durante os 15 dias que permaneceu em

Paris, Selma coordenou os trabalhos de um grupo sobre

laudo parcial, que também foi tema de uma plenária. 

: SALEM NASSER PARTICIPOU 

DE CONGRESSO NA ALEMANHA 

Salem Hikmat Nasser (coordenador do núcleo de direi-

to global da DIREITO GV) viajou à Alemanha, onde par-

ticipou da conferência “International Judicial Institutions

as Law-Makers”, organizada pelo Instituto Max-Planck.

O encontro ocorreu em 14 e 15 de junho.
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1 DE JUNHO

: O programa TV cidadania, produzido pela OAB-

SP, veiculou matéria sobre o ICJBrasil,

coordenado pela professora Luciana Gross

Cunha (DIREITO GV).

: O professor Salem Hikmat Nasser (DIREITO

GV) foi convidado a sentar na bancada do Jornal

das Dez (Globonews) para comentar o acordo

nuclear fechado entre Brasil, Irã e Turquia.

: A Gazeta do Povo (PR) e A Folha de Londrina

publicaram matérias sobre o ICJBrasil.

: A rádio CBN convidou professor Oscar Vilhena

Vieira (DIREITO GV) para falar sobre a

regulamentação das polícias.

: O professor Salem Hikmat Nasser (DIREITO

GV) participou de debate com Raphael Singer,

representante da Embaixada de Israel no Brasil,

sobre a crise do Irã, intermediado pelo jornalista

Heródoto Barbero.

: O programa Entre Aspas (Globonews)

convidou o professor Salem Hikmat Nasser

(DIREITO GV) para participar do debate a

respeito do acordo nuclear brasileiro firmado

com Irã e Turquia.

: O espaço jurídico Bovespa publicou o ICJBrasil

referente ao segundo trimestre de 2010.

: DIREITO GV NA MÍDIA

: O mês de junho marcou o início da divulgação 

do vestibular da DIREITO GV, programado para

novembro. Foram publicadas notas e matérias

sobre a publicação do edital, a dupla graduação

entre economia e direito e a lista de obras nos

seguintes veículos: Agência Estado, Agora São

Paulo, Bol, CM Consultoria, Dimenstein, EPTV.com,

Folha de São Paulo, Folha online, JC concursos,

Jornal de Piracicaba online, Maxpress, Migalhas,

R7 notícias, Rádio CBN, Seja Bixo, Universia.

2 DE JUNHO

: O professor Roberto Delmanto Jr. (GVlaw)

publicou artigo sobre o aumento do poder 

à polícia.

4 DE JUNHO

: A manchete do jornal Valor Econômico falou

sobre os rumos da política estabelecida pelo

BNDES, baseada em trabalho produzido pelo

professor Mario Gomes Schapiro. A matéria foi

replicada no site do ministério do planejamento 

e no portal Abras.

: Gustavo Gleber (GVlaw) falou ao Diário do

Comercio de MG sobre a possibilidade de

acionistas votarem pela internet.

: O jornal O Estado de São Paulo trouxe

entrevista com o professor Eurico de Santi

(DIREITO GV), que analisou o “Refis da crise”. 

A matéria foi replicada no jornal de Brasilia,

Agenciara, Ministério do planejamento, jornal

Web Minas, Sincopetro, yahoo!.com.

7 DE JUNHO

: O Correio Popular trouxe matéria sobre invasão

de privacidade e o Google, com participação do

professor Marcel Leonardi (GVlaw).
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: O Conjur publicou artigo da professora Viviane

Muller Prado (DIREITO GV) analisando o papel

do Judiciário no caso da polêmica da

remuneração de executivos.

: O mesmo site também publicou artigo do

professor Dimitri Dimoulis (DIREITO GV) sobre a

questão da lei da anistia. O mesmo artigo foi

publicado pelo portal Maxpress, Cruzeiro do Sul,

Migalhas e portal Fator Brasil.

8 DE JUNHO

: A questão da segurança e da privacidade nas

redes sociais foi abordada em matéria do Diário

do Comércio, com participação do professor

Marcel Leonardi (GVlaw).

: No mesmo dia, a professora Maria Lucia Pádua

Lima (DIREITO GV) participou do Roda Viva,

programa em que o entrevistado foi Celso

Amorim (Ministro das Relações Exteriores). 

9 DE JUNHO

: O site Migalhas publicou nota divulgando o

lançamento do relatório de atividades da

DIREITO GV.

: No mesmo dia, o professor Marcel Leonardi

(GVlaw) foi entrevistado pelo site UOL

comentando a respeito da regulamentação dos

jogos de poker online.

: A Revista Você S.A. publicou matéria a

respeito da melhoria dos processos de gestão

pelos escritórios de advocacia, com participação

de Leandro Silveira Pereira e Anna Luiza

Boranga (GVlaw).

11 DE JUNHO

: O professor Salem Hikmat Nasser (DIREITO GV)

foi entrevistado Jornal das Dez (Globonews)

analisando as sanções aprovadas pela ONU

contra o Irã.

: A edição da revista Capital Aberto de junho

trouxe artigo de Roberta Nioac Prado (DIREITO

GV) sobre manifestação de conselheiros em

ofertas públicas de ações.

: Floriano Marques (GVlaw) participou de

evento na Fiesp. A notícia foi veiculada no site

da instituição.

: O professor Carlos Ari Sundfeld (DIREITO GV)

foi ouvido em maéria sobre os reflexos jurídicos

da anulação de concursos.

: O Conjur ouviu o professor Eurico de Santi

(DIREITO GV) em matéria sobre recursos

repetitivos em matéria tributária. 

: O jornal Brasil Econômico publicou matéria

sobre o investimento dos escritórios em infra-

estrutura, com participação do professor Carlos

Ari Sundfeld e da pesquisadora Juliana

Bonarcosi de Palma (DIREITO GV).

24 DE JUNHO

: O jornal da Tarde publicou artigo sobre o impacto

na adminsitração sobre a implementação dos

passaportes com Chip, produzidos pelo professor

Carlos Ari Sundfeld e pela pesquisadora Juliana

Bonarcosi de Palma (DIREITO GV).

: Roberta Prado (DIREITO GV) participou de

matéria no DCI sobre remuneração de executivos.

: O professor Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV)

foi entrevistado pelo Estadão para comentar sobre

o aumento dos salários promovido pelo judiciário.

: O processo seletivo da DIREITO GV para

pesquisadores foi publicado no site Último

Segundo, Executivos Financeiros (UOL), Migalhas,

Conjur, Última Instância e Universia.

29 DE JUNHO

: Edison Fernades (GVlaw) publicou artigo 

no Valor Econômico sobre registro de tributos

no RTT.
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30 DE JUNHO

: Os portais Infomoney e MSN consultaram o

professor Carlos Ari Sundfeld (DIREITO GV)

sobre o novo estatuto da Telebras.

: No mesmo dia, a Folha de São Paulo trouxe

matéria sobre os entraves da burocracia, ouvindo

o professor Carlos Ari Sundfeld (DIREITO GV). A

matéria foi replicada no portal da Abras, Folha

Noroeste e Sindaf-DF.

: REVISTA DIREITO GV INDICA

: Universalização dos fins e particularização 

dos meios: política social e significado normativo

dos direitos

Luis Fernando Schuartz

Este artigo está dividido em quatro partes. a primeira

parte descreve, resumidamente, o lugar e as caracterís-

ticas reservados às políticas sociais no cenário pós-crise

que o prof. faria considera ser o mais verossímil. na

segunda parte são rememoradas as interdependências

entre os atributos da existência, da validade e da eficá-

cia das normas jurídicas para mostrar de que maneira a

ineficácia de normas, em particular, das que prescrevem

a realização universal de direitos sociais, pode refluir e

afetar os seus conteúdo semântico e força. A terceira

parte analisa a relação entre política social e direitos fun-

damentais como relação entre meios e fins que possui

nos direitos sociais o principal elo de mediação, esten-

dendo as consequências constatadas na segunda parte

com respeito aos direitos sociais também às pretensões

normativo-jurídicas referentes à autonomia privada e

pública dos cidadãos. A quarta parte fecha o argumen-

to com uma breve conclusão.

: Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva

do possível na jurisprudência do STF

Daniel Wei Liang Wang

Este artigo analisa os temas da escassez de recursos,

custos dos direitos e cláusula de reserva do possível na

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro.

Por meio do estudo dessas decisões, procuro, primei-

ramente, descobrir em que tipo de matéria esses temas

são comumente debatidos nos julgamentos do Supremo

Tribunal Federal. Em um segundo momento, procuro

entender a forma como o tribunal trata esses temas em

sua jurisprudência e os critérios utilizados em suas aná-

lises. Por fim, busco examinar se a análise jurídica dos

ministros leva em consideração preocupações relativas

às conseqüências econômicas e distributivas das deci-

sões. A pesquisa de acórdãos foi feita com base nestes

três temas: direito à saúde, direito à educação e inter-

venção federal por não pagamento de precatórios. Em

uma primeira fase, analiso o tratamento dado aos cus-

tos dos direitos, à reserva do possível e à escassez de

recursos dentro de cada um desses temas. E, em um

segundo momento, cruzo os resultados obtidos em cada

tema para mostrar as diferenças de tratamento.
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