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: LINKS DIREITO GV : INSTITUCIONAL
: DIREITO GV ABRIU PROCESSO SELETIVO PARA

ESCOLHA DE NOVO DIRETOR

A DIREITO GV abriu processo seletivo para a escolha

do novo diretor, que substituirá Ary Oswaldo Mattos

Filho, há dez anos à frente do projeto. 

O processo, com previsão para terminar no primeiro trimes-

tre de 2011, será conduzido por uma comissão compos-

ta por cinco integrantes, responsável pelo exame das

candidaturas e posterior submissão dos nomes ao presi-

dente do Conselho Diretor da FGV. 

Os candidatos à vaga deverão apresentar as seguintes

qualificações:

• capacidade de liderança e experiência administrativa,

preferencialmente em instituições de ensino; 

• reconhecimento pela comunidade jurídica;

• vivência internacional e domínio da língua inglesa;

• experiência acadêmica; e

• integridade pessoal e profissional. 

Os interessados poderão obter todas as informações sobre

o processo seletivo por meio do regulamento publicado em:

WWW.FGV.BR/DIRETOGV/PROCESSOSELETIVODIRETOR. A primei-

ra fase da seleção termina em 25 de novembro.

: LANÇAMENTO DE ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS 

DA DIREITO GV

Em 16 de setembro, ocorreu o lançamento da Associa-

ção de Ex-alunos da DIREITO GV na sede da escola. O

objetivo da iniciativa é incentivar o contato direto e frequen-

te dos graduados com a escola, contribuir para o desen-

volvimento profissional e acadêmico dos membros da

associação, criar espaços de interação entre a Associa-

ção e os discentes e docentes da DIREITO GV e prestar

serviços de caráter social, cultural, científico e técnico. 

Durante o encontro, que contou com a participação da

maioria dos ex-alunos, foram apresentados os benefícios

para quem aderir à associação, a agenda de atividades

e projetos para o futuro. 

O evento contou com a participação do professor Ary

Oswaldo Mattos Filho (diretor da DIREITO GV) e de

Adriana Ancona de Faria (coordenadora de graduação

da DIREITO GV) e da diretoria da Associação.

: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS CRIA BOLSA EM

PARCERIA COM A DIREITO GV PARA AMPLIAR 

ACESSO À DIVERSIDADE NO MESTRADO EM DIREITO 

E DESENVOLVIMENTO 

A Fundação Carlos Chagas, em parceria com a DIREI-

TO GV, ofertará cinco bolsas no valor mensal de R$

1.400,00 por turma ingressante. As bolsas serão desti-

nadas à ampliação da diversidade do corpo discente,

considerando critérios como origem socioeconômica,

étnica, regional e de gênero, e também a projetos que

realizarem pesquisas em temas afins, como democracia,

gênero, questões étnicas, direito à educação, direitos

sexuais e reprodutivos, direitos humanos, entre outros. 
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“Acreditamos que o incentivo à pesquisa e ao estudo da

influência do direito nesses temas é essencial para o

desenvolvimento do país”, explica Oscar Vilhena Vieira

(coordenador do mestrado em direito e desenvolvimen-

to da DIREITO GV). O professor adverte, no entanto, que

não se trata de um sistema de cotas.  

A bolsa Fundação Carlos Chagas será concedida ape-

nas aos que forem aprovados no processo seletivo e

obtiverem a bolsa Mario Henrique Simonsen. O candida-

to deve optar por concorrer a ambas as bolsas no

momento da inscrição. 

O edital com as regras para o processo seletivo encon-

tra-se em: WWW.FGV.BR/VESTIBULARES. No documento, o

candidato encontra todas as informações referentes ao

ingresso no mestrado, assim como a lista de obras suge-

ridas pela coordenação e que serão cobradas nos exa-

mes. O edital também traz o cronograma completo de

todas as etapas do processo.

: FGV LANÇA O PRÊMIO BM&FBOVESPA – FGV 2010

As Escolas de Direito, Economia e Administração de São

Paulo da Fundação Getulio Vargas, em parceria com a

BM&FBovespa, lançaram o prêmio BM&FBovespa – FGV

2010, que contemplará as três melhores monografias

sobre o tema “A regulação do sistema financeiro pode

evitar crises sistêmicas?”. 

O primeiro lugar receberá prêmio de R$ 5 mil, enquan-

to o segundo e o terceiro receberão, respectivamente,

prêmios de R$ 3 mil e R$ 2 mil. A comissão julgadora

poderá conceder até duas menções honrosas. 

As monografias premiadas e as que merecerem menção

honrosa serão publicadas em livro específico e divulga-

das no Espaço Jurídico BM&FBovespa. 

As monografias deverão ser entregues até 20 de dezem-

bro. Mais informações disponíveis em: WWW.FGV.BR/DIREI-

TOGV/PREMIOS.

: DIREITO GV LANÇA PRÊMIO MENDES JÚNIOR 

DE MONOGRAFIAS JURÍDICAS 

A DIREITO GV, em parceria com a Mendes Júnior

Participações S.A., lança o Prêmio Mendes Júnior de

Monografias Jurídicas, com o objetivo de fomentar pes-

quisa acadêmica de boa qualidade, por meio da pre-

miação de trabalhos que tratem da relação entre direito

e desenvolvimento. 

Os cinco melhores trabalhos conquistarão prêmios que

variam entre R$ 150 mil (primeiro lugar) e R$ 30 mil (quin-

to lugar). O tema da monografia é “Desenvolvimento e

Estado de Direito no Brasil: cumprimento de contratos

versus razão de Estado”. 

Segundo a chamada para o prêmio, poderão se inscre-

ver no concurso estudantes de graduação em direito

que estejam, no mínimo, no quarto ano de graduação

em 2010 ou egressos da faculdade de direito que

tenham obtido grau de bacharel depois de 1º de janei-

ro de 2005. 

A monografia deverá ser inédita, original e de autoria do

candidato inscrito, sendo proibida a entrega de trabalhos

apresentados em publicações ou em concursos anterio-

res, mesmo que de forma parcial. É permitida a entrega

em formato de coautoria, com no máximo dois candida-

tos, desde que ambos se inscrevam.

O prêmio de monografias inscreve-se na linha de pes-

quisas da DIREITO GV, que procura analisar o papel das

instituições no desenvolvimento do Brasil, partindo do

pressuposto de que o desenvolvimento econômico, polí-

tico e social de um país é profundamente influenciado,

tanto positiva quanto negativamente, pelas instituições.

Entre os temas de pesquisa que podem estar relaciona-

dos à área, um dos primordiais é o que investiga poten-

ciais conflitos entre os institutos jurídicos voltados para

conferir segurança jurídica aos negócios, seja na pers-

pectiva da iniciativa privada, seja do ponto de vista dos

atores públicos.  

Os interessados podem acessar a chamada, em que há

informações mais detalhadas sobre o concurso, em:

WWW.FGV.BR/DIREITOGV/PREMIOS. O prazo para a entre-

ga da monografia é 31 de março de 2011.
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: DIREITO GV RECEBE REPRESENTANTES DA

ONU, ONGS E EMPRESAS PARA DEBATER

RESPONSABILIZAÇÃO DE COMPANHIAS POR

VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

Em 31 de agosto, a DIREITO GV recebeu um

grupo de representantes da ONU, de ONGs e

empresas que debateu resultados iniciais de uma

pesquisa que pretende fazer uma radiografia de

violações aos direitos humanos cometidas por

empresas brasileiras. Essa pesquisa é coordenada

pelo International Comission of Jurists (ICJ) e

pretende comparar a situação brasileira com

outros dez países da Europa, América Latina,

África e Ásia. 

A pesquisa apresentará uma análise da

legislação, com o objetivo de identificar direitos 

e instrumentos que podem ser utilizados em

caso de violações, assim como a análise de

casos de violações mais cometidas. 

Para cumprir o segundo objetivo, além de analisar

a jurisprudência e os relatórios relevantes sobre 

o tema, parte da pesquisa concentrou-se em

entrevistar advogados, juízes, promotores,

acadêmicos e ativistas. “Ouvir diferentes opiniões

sobre o tema e compreender as diferentes

estratégias utilizadas por cada ator envolvido 

no litígio permitiu realizar uma análise crítica dos

instrumentos e remédios disponíveis na legislação”,

explica Oscar Vilhena (DIREITO GV), que mediou

as discussões. 

A pesquisa envolveu especialistas da Conectas

Direitos Humanos e alunos da DIREITO GV. 

: DIREITO GV RECEBE PROFESSORES 

DA UNIVERSITY OF WISCONSIN E DA

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND

POLITICAL SCIENCE 

A Coordenadoria de Relações Internacionais da

DIREITO GV (representada pela professora Maria

Lucia Pádua Lima) recebeu, entre 1º e 03 de

setembro, o professor John Ohnesorge (University

of Wisconsin) para um curso de curta duração

sobre direito e desenvolvimento no Leste Asiático. 

Ohnesorge tem formação pela University of

Minnesota Law School e Harvard Law School 

e leciona nas áreas de direito administrativo,

direito dos negócios, direito comparado e direito

e desenvolvimento. Ele também foi professor

visitante do Instituto Max Planck de Direito

Público Comparado e Direito Internacional

Público em Heidelberg (Alemanha) e bolsista 

do Centro de Estudos Europeus de Harvard. 

A vinda do professor Ohnersorge à DIREITO GV

insere-se no Global Law Program, lançado pela

DIREITO GV, que oferecerá, entre outras,

disciplinas sobre o funcionamento das

instituições que regulam a economia e a política

brasileiras, inseridas em um contexto global,

mas com uma visão nacional. A escola conta

com oito alunos vindos de escolas conveniadas

com a DIREITO GV. 

Também em setembro, a DIREITO GV recebeu 

o professor o professor Damian Chalmers,

professor de direito da integração europeia 

na London School of Economics and Political

Science. 

Entre 13 e 17 de setembro, Chalmers ministrou 

o curso de curta duração “Perspectives on

Europe monetary union after the global financial

crisis: legal aspects”, para alunos do Global Law

Program, mestrado, intercâmbio e graduação 

(a partir do quarto ano).

O professor é co-autor, com Cristos

Hadjiemmannuil, Giorgio Monti e Adam Tomkins

do “European Union Law”, além de ser editor da

European Law Review e jurista. Foi professor

visitante no College of Europe, Instituto de

Empresa e na National University of Singapore.
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: PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE WARWICK

FALA SOBRE OS RISCOS DA JUDICIALIZAÇÃO

DA SAÚDE 

O Núcleo de Constituição e Justiça da DIREITO

GV recebeu, em 10 de setembro, o professor

Octavio Luiz Motta Ferraz (Universidade de

Warwick), que proferiu palestra baseada no paper

“Health, inequalities, right and courts: the social

impact of the ‘judicialization of health’ in Brazil”.

: DIREITO GV DEBATE A ATUAÇÃO

EMPRESARIAL DO ESTADO 

A DIREITO GV promoveu, em 9 de setembro, 

a mesa redonda “A atuação empresarial do

Estado e o modelo de companhia mista”, com 

a participação de Carlos Ari Sundfeld, Mario

Engler Pinto Junior, Mario Gomes Schapiro

(professores da DIREITO GV); Lucas Navarro

Prado (superintendente jurídico da Sabesp); 

e Julya Sotto Mayor Wellisch (subprocuradora-

chefe da CVM e especialista em regulação de

mercado de capitais pela UFRJ). 

“O tema vem ganhando destaque no Brasil e no

exterior, com o ressurgimento da intervenção do

Estado na economia para disciplinar o mercado

e fomentar o desenvolvimento socioeconômico”,

explica o professor Mario Engler, autor da obra

“Empresa estatal – função econômica e dilemas

societários”, fruto de sua tese de doutorado

recentemente publicada pela editora Atlas. 

Segundo o professor, o momento atual impõe

novos desafios às empresas estatais para

cumprimento de sua missão pública, sem

inviabilizar a convivência societária com

acionistas privados.

: DIRETOR DA CVM FALA SOBRE CRISE,

MERCADO FINANCEIRO E REGULAMENTAÇÃO 

O Núcleo de Direito dos Negócios e

Desenvolvimento da DIREITO GV promoveu 

a palestra “Crise, inovação e regulação no

mercado financeiro – considerações sobre a

regulamentação do mercado de derivativos no

balcão”, com a participação de Otavio Yazbek

(diretor da Comissão de Valores Mobiliários –

CVM) e Ary Oswaldo Mattos Filho (diretor 

da DIREITO GV). 

O encontro retoma o projeto de criação de 

um foro de debates sobre temas relevantes

relacionados ao direito dos negócios. Trata-se

de workshop para discussão de textos com o

objetivo de proporcionar um ambiente de críticas

e cooperação intelectual para aperfeiçoamento

do trabalho acadêmico.

: DIREITO GV PROMOVEU ÚLTIMO CONVERSA

COM ADVOGADOS DE 2010 

A DIREITO GV promoveu em 20 de setembro 

a última edição do “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. 

Rafael Mafei Rabelo Queiróz (coordenador 

de pesquisas e metodologia da DIREITO GV) foi 

o responsável pela apresentação do programa

ao público. O encontro também contou com 

a presença de alunos e ex-alunos. 

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.

: NEF PROMOVE ENCONTRO PARA DEBATER

REFORMA TRIBUTÁRIA 

O Núcleo de Estudos Fiscais (NEF), coordenado

por Eurico Marcos Diniz de Santi (DIREITO GV),

promoveu, em 27 de setembro, um workshop para

debater as conclusões de uma proposta sobre as

reformas fiscal e tributaria, que deve ser entregue

ao próximo presidente da República. 
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“A ideia desse encontro é seguirmos a proposta

do NEF de construir um espaço de debate ativo

e propositivo voltado para o interesse público 

de modo a superar o maniqueísmo entre o

público/privado, rumo ao interesse nacional”

explica De Santi. 

O encontrou reuniu representantes dos Fiscos

Federal, Estadual, Municipal, Procuradoria da

Fazenda Nacional, do Estado, dos Municípios,

SINDIFISCO (UNAFISCO), ANFIP, Sindicatos

Empresariais (FIESP, FEBRABAN, Associação

Comercial etc), representantes de empresas

(SEBRAE, ADIAL, Natura, Braskem/Odebrecht,

AMBEV, CSN, BRFoods, ADM, BUNGE, CARGIL,

Itaú/Unibanco, Bradesco etc), advogados e

outras entidades representativas para um diálogo

aberto e franco em torno de propostas viáveis

sobre reformas infraconstitucionais pontuais e,

especialmente, no plano das relações entre a

administração tributária e os contribuintes. 

Entre as propostas debatidas, destacam-se as

seguintes: transparência da tributação e dos

procedimentos administrativos; incremento de

segurança jurídica mediante publicidade prévia

dos critérios interpretativos do Fisco; otimização

da informação e estabilidade da jurisprudência

administrativa; avaliação da relação

custo/benefício de instrumentos que fomentam 

a praticabilidade da fiscalização como preços de

transferência, substituição para frente do ICMS

etc; análise do impacto da tecnologia do SPED na

simplificação das relações entre fisco/contribuinte

e discussão e identificação de problemas e

patologia que possam colaborar na reflexão de

proposta sobre a regulamentação da “norma geral

e anti-elisiva”.

: DIREITO GV DEBATE PROTECIONISMO 

E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NAS

RELAÇÕES ENTRE EU E BRASIL 

A DIREITO GV promoveu, em 30 de setembro,

debate sobre o tema “Brasil e União Europeia:

protecionismo e desenvolvimento econômico”,

em parceria com a Delegação da Comissão da

União Europeia no Brasil. 

Este é o terceiro debate da série de eventos

relacionados ao tema “Crise global, câmbio,

protecionismo e recuperação econômica:

perspectivas da relação entre União Europeia 

e Brasil”.

“Por meio de uma série de encontros, pretende-se

promover a análise e a discussão multidisciplinar

das perspectivas europeia e brasileira sobre os

rumos da situação internacional”, explica Maria

Lúcia Pádua Lima (coordenadora de relações

internacionais da DIREITO GV e idealizadora 

do encontro).

Os debatedores foram os professores Rabih

Nasser (advogado especializado em direito

internacional e responsável pela Clínica de Direito

Global da DIREITO GV); e Paulo Ferracioli

(mestre em economia pela UFRJ, especialista em

Relações Internacionais pela UCAM e professor

de políticas de comércio exterior e de economia

na Fundação Getulio Vargas e no Instituto de

Relações Internacionais da PUC-Rio). Ferracioli

foi funcionário do BNDES, onde realizou estudos

sobre política industrial e comércio exterior e

participou das disputas comerciais sobre

aeronaves com o Canadá ocorridas na OMC.

: COORDENAÇÃO DO MESTRADO PROMOVE

CAFÉ DA MANHÃ PARA APRESENTAÇÃO 

DO CURSO 

Os professores Eurico de Santi, Luciana Gross

Cunha e Mario Gomes Schapiro (DIREITO GV)

participaram de um café da manhã de

apresentação do programa de mestrado em direito

e desenvolvimento, coordenado pelo professor

Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV). O encontro

aconteceu em 29 de setembro.
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O objetivo do encontro é apresentar as linhas

gerais do curso: explicar a relação entre

direito e desenvolvimento, a importância da

dedicação integral à pesquisa, a grade

curricular, as linhas de pesquisa disponibilizadas

pela escola, oportunidades de bolsas de

estudos e outros temas.

: PARTCIPAÇÃO EM EVENTOS

: EURICO DE SANTI PARTICIPOU DE EVENTO SOBRE

POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS 

O professor Eurico Marcos Diniz de Santi (DIREITO GV)

participou do Meeting Brasil 2010, que tem como obje-

tivo reunir os principais executivos do país em torno de

assuntos relevantes para o desenvolvimento nacional,

entre 27 a 29 de agosto, no Sofitel Jequitimar (Guarujá). 

O professor participou do painel “Políticas de arrecada-

ção de tendências tributárias”, que envolveu assuntos

como novos instrumentos de cobrança do crédito tribu-

tário (penhora on line, Serasa, execução fiscal), obrigações

acessórias, substituição tributária e responsabilidade do

contribuinte em fiscalizar e arrecadar.

: MARTA MACHADO PROFERE PALESTRA NO IBCCRIM 

Marta Rodriguez de Assis Machado (professora de direi-

to penal da DIREITO GV) proferiu palestra no Instituto

Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) por conta do

16º Seminário Internacional de Ciências Criminais em 27

de agosto.

O tema da palestra foi “Sociedade de risco: réquiem pelo

bem jurídico”, em que analisou a evolução do tema do

ponto de vista histórico, recorrendo a construções teó-

ricas de jusfilósofos como Feuerbach e Birnbaum e como

a intervenção do legislador e das cortes alterou a noção

de bens jurídicos defendidos pela legislação penal no

decorrer do tempo.

: OSCAR VILHENA VIEIRA PALESTRA EM CONFERÊNCIA

DO WORLD JUSTICE PROJECT (PERU) 

Oscar Vihena Vieira (coordenador do mestrado em direi-

to e desenvolvimento da DIREITO GV) viajou a Lima

(Peru), onde participou de painel sobre “Government

Accountabilitty”, em 10 de setembro. O professor falou

ao lado de Emilio Colón (presidente do Conselho

Mundial de Engenheiros Civis – Porto Rico), Humberto

Prado (diretor do Observatorio Venezuelano de Prisões

– Venezuela) e Mario Joseph (diretor do Bureau des

Avocats Internacionaux – Haiti). 

O encontro faz parte da Latin American and the

Caribbean Rule of Law Conference, do The World Justice

Project, instituição que busca aprofundar os vínculos

sociais por meio do fortalecimento das instituições e do

Estado de Direito, da promoção dos direitos humanos,

do estímulo à participação da sociedade civil, do com-

bate à corrupção e outros temas. Ellen Gracie Northfleet

(ministra do STF) também participa do encontro.

: RABIH NASSER PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Rabih Nasser (professor da Clínica de Direito Global da

DIREITO GV) foi moderador de um painel do 10º

Seminário sobre Comércio Internacional, realizado em 3

de setembro no Hotel Renaissance. O seminário foi pro-

movido pelo Instituto Brasileiro de Estudos da

Concorrência, Consumo e Comercio Internacional (Ibrac). 

O painel tratou da “Nova dinâmica entre comércio inter-

nacional e meio ambiente”, com a participação das pro-

fessoras Vera Kanas (Unesp) e Bárbara Oliveira (FGV).

Também participaram do encontro Vera Throstensen

(FGV), Alberto do Amaral Jr. (USP) e Welber Bahal

(Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio).

: PROFESSOR EURICO DE SANTI PARTICIPA 

DE EVENTO NO CARF 

Eurico de Santi (professor de direito tributário e coor-

denador do Núcleo de Estudos Fiscais da DIREITO GV)

participou do Seminário Carf de Direito Tributário, em

Brasilia, entre 13 e 15 de setembro. 

O professor participou da mesa do dia 14, em que falou

sobre “Desconsideração de negócio jurídico indireto”, ao

lado de Andre Rocha Nardelli e Guilherme Adolfo Mendes. 
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Participaram do evento alguns representantes do

Ministério da Fazenda, da Secretaria da Receita Federal

e de outras autarquias. O Conselho Administrativo de

Recursos Fiscais (Carf) é uma associação que reúne

especialistas em direito tributário com o objetivo de jul-

gar os recursos administrativos em matéria tributária.

: PAPER SOBRE ÍNDICE DE CONFIANÇA NA JUSTIÇA

FOI APRESENTADO EM SEMINÁRIO NA NEW YORK

UNIVERSITY

O Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil) foi tema de

painel em seminário organizado pelo Institute for

International Law and Justice da New York University

School of Law em 15 de setembro. 

O encontro reuniu alguns trabalhos realizados em diver-

sos países que tratam da construção de índices relacio-

nados ao monitoramento de comportamentos sociais e

a influência na reforma de instituições. 

Luciana Gross Cunha (coordenadora do ICJBrasil e pro-

fessora da DIREITO GV) mostrou o impacto do índice na

atuação de formadores de opinião pública e dos atores

políticos. A professora dividiu a mesa com Yamini Ayar,

que apresentou trabalho sobre o impacto do Índice de

Percepção da Corrupção, produzido pela Transparência

Internacional, na Índia. 

O ICJBrasil começou a ser mensurado no segundo tri-

mestre de 2009 pela DIREITO GV. O índice é compos-

to por dois subíndices: o de percepção, que avalia a

opinião dos respondentes a respeito do judiciário nos

seguintes aspectos: confiança, tempo de solução de

conflitos, custos de acesso ao judiciário, facilidade de

acesso, um panorama dos últimos 5 anos, perspectiva

para os próximos 5 anos, honestidade e imparcialidade

e capacidade para solucionar conflitos; e o de compor-

tamento, que procura saber se, em situações hipotéti-

cas, o cidadão recorreria à justiça. Foram excluídas

propositadamente situações em que o Estado é obriga-

do a atuar no caso, como, por exemplo, crimes.

O último relatório mostrou que, em uma escala de 0 a

10, o ICJBrasil foi de 4,4 pontos. Foram entrevistados

1.550 pessoas de sete estados (Rio Grande do Sul, São

Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia

e Rio de Janeiro) durante os meses de abril, maio e junho

de 2010. Esses Estados representam 60% da população

brasileira, segundo dados do Censo de 2000 do IBGE. 

: FRANCISCO SATIRO PALESTRA EM SEMINÁRIO

SOBRE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

O professor Francisco Satiro (DIREITO GV) participou

do 2º Colóquio Internacional de Recuperação de

Empresas e Falências, em que falou sobre assembleia

de credores. Na mesa, também estiveram presentes

Sergio Shimura (desembargador do Tribunal de Justiça

de São Paulo), Ricardo Tepedino (advogado do Sergio

Bermudes Advocacia) e Mary Grace Diehl (Juíza norte-

americana especializada no assunto). O encontro

ocorreu em 18 de setembro, na Associação Paulista

dos Magistrados (Apamagis). 

Em 21 de setembro, o professor também palestrou sobre

alienação de ativos na falência e na recuperação de

empresas, em evento que ocorreu no auditório Pinheiro

Neto e que contou com o apoio dos escritórios Demarest

& Almeida Advogados e Pinheiro Neto e do Centro

Acadêmico 22 de agosto, ligado à PUC-SP.

: SELMA FERREIRA LEMES PARTICIPA DE ENCONTRO

DE GRUPO LATINO-AMERICANO DE ARBITRAGEM 

Selma Ferreira Lemes (coordenadora do curso de arbi-

tragem do GVlaw), participou do grupo Latino-Americano

de Arbitragem da Camara Internacional de Arbitragem

(CCI), uma das mais atuantes do mundo, sediada em

Paris. A professora moderou um painel sobre conduta

processual e ética, inserido em uma exposição sobre

melhores práticas na América Latina. 

O encontro, realizado em 24 de setembro, em Paris, tam-

bém trabalhou sobre a questão da jurisprudência latinoa-

mericana ligada à arbitragem que impactou ou influenciou

de alguma forma a prática na região.

: PROFESSOR BRUNO SALAMA PARTICIPA DE EVENTO

SOBRE REGULAÇÃO FINANCEIRA 

Em 27 de setembro, Bruno Salama (professor de regula-

ção bancária e direito e economia da DIREITO GV) parti-

cipou de evento sobre regulação financeira... continua >>
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<< volta ... em mesa que tratou sobre “Regulação finan-

ceira internacional: o Brasil diante das propostas de

reforma”, com a participação de Guilherme Centenaro

Hellwig (procurador do Banco Central no Rio Grande do

Sul), Mônica Baumgarten de Bolle (economista da PUC-

RJ) e Sérgio Odilon dos Anjos (chefe do Departamento

de Normas do Sistema Financeiro do Banco Central).

: PROFESSOR MARCEL LEONARDI PARTICIPA DE

SEMINÁRIOS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Marcel Leonardi (professor do GVIaw e especialista em

direito da internet) viajou para Budapeste, onde partici-

pa do Internet at Liberty 2010, encontro do Google a

respeito do direito relacionado à internet. 

O professor também participou do Seminário sobre

Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais, orga-

nizado pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil (CGI).

O encontro foi organizado em parceria com o Grupo de

Trabalho Tecnologias da Informação e da Comunicação

(GTTIC) do Ministério Público Federal e com a

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo em 30 de setem-

bro e 1º de outubro no Hotel Blue Tree Towers Morumbi,

em São Paulo.

O tema central do evento trouxe a identificação e a

avaliação dos desafios colocados pelas novas tecno-

logias na garantia da proteção da privacidade e dos

dados pessoais. 

Durante o encontro, acadêmicos, profissionais do direito,

cientistas da computação, representantes da indústria e

da sociedade civil poderão trocar experiências de alto nível

para, assim, garantir melhor compreensão dos assuntos

relativos ao tema.

: ALUNOS DO GLOBAL LAW PROGRAM PARTICIPAM DE

SESSÃO DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Os alunos do Global Law Program participaram, em 29

de setembro, de sessão de julgamento do Colegiado da

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e tiveram uma

audiência com quatro diretores da instituição: Marcos

Barbosa, Eli Loria, Alecsandro Broedel e Otavio Yazbek. 

A visita foi organizada pelo professor Francisco Satiro

(DIREITO GV) e faz parte do programa, que visa integrar

alunos brasileiros e estrangeiros por meio de um curso

a respeito das instituições brasileiras e sua integração

com o comércio global. O Global Law Program é uma ini-

ciativa da Coordenadoria de Relações Internacionais da

DIREITO GV.

: PROFESSORA ÉRICA GORGA APRESENTA TRABALHO

EM UNIVERSIDADES DOS EUA

A Professora Érica Gorga (DIREITO GV) apresentou o

paper “Delaware’s good faith: a response from compa-

rative Law” na University at Buffalo Law School (Nova

York) em 29 de setembro e na Vanderbilt Law School

(Tennessee), em 11 de outubro.

: No início de setembro, a revista Exame

publicou materia de sete páginas, com chamada

na Capa, sobre cinco propostas que o próximo

presidente deverá enfrentar para implementar a

reforma tributária. A matéria teve orientação e

participação do Núcleo de Estudos Fiscais.

CLIQUE AQUI para ler a matéria.

2 DE SETEMBRO

: O programa Entre Aspas, transmitido pela

Globonews, trouxe entrevista com professor Oscar

Vilhena Vieira (DIREITO GV) debatendo os

escândalos do governo. A entrevista pode ser vista

em 2 partes nos seguintes links: 1ª PARTE e 2ª PARTE

3 DE SETEMBRO

: O jornal Brasil Econômico trouxe matéria, com

opinião de Roberta Prado (DIREITO GV), sobre

a oferta de ações da Petrobrás.

8 DE SETEMBRO

: O professor Kleber Luiz Zanchim (GVlaw)

publicou artigo no Diário de Noticias analisando 

a má gestão do judiciário.

: O jornal O Povo (CE) replicou declaração do

professor Carlos Ari Sundfeld ... continua >>
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<< volta ... (DIREITO GV) em relação à

flexibilização jurídica conferida aos escândalos

do PT. A reportagem original foi publicada no

estadão em 5 de setembro. CLIQUE AQUI para

ler a reportagem.

: A professora Érica Gorga (DIREITO GV)

concedeu entrevista ao Brasil Econômico, sobre

a decisão das empresas em não alterar as

regras de controle acionário. CLIQUE AQUI para

ler a entrevista. 

: O portal online da Veja publicou a última parte

de entrevista concedida pelo professor Carlos

Ari Sundfeld (DIREITO GV) sobre agências

reguladoras.

10 DE SETEMBRO

: O Brasil Econômico publicou matéria sobre a

reforma do novo mercado, com a professora

Viviane Müller Prado (DIREITO GV). CLIQUE

AQUI para ler a matéria. 

: A Veja online ouviu Isaias Coelho (consultor

associado ao NEF) sobre tributação em cascata.

13 DE SETEMBRO

: O jornal O Estado de São Paulo publica

matéria sobre a iniciativa da DIREITO GV e da

Fundação Carlos Chagas em oferecer bolsas

para os alunos do mestrado. CLIQUE AQUI para

ler a matéria. 

16 DE SETEMBRO

: A edição da Revista Exame ouviu Roberta

Nioac Prado (DIREITO GV) a respeito das

medidas de governança corporativa e proteção

de acionistas minoritários da Petrobrás. CLIQUE

AQUI para ler a matéria. 

: No mesmo dia, o professor Ary Osvaldo

Mattos Filho (diretor da DIREITO GV) foi ouvido

pelo Brasil Econômico e comentou as medidas

de combate ao vazamento de sigilo de

informações da Receita Federal. CLIQUE AQUI

para ler a matéria.

19 DE SETEMBRO

: A Folha de São Paulo publicou reportagem

sobre o esvaziamento das agências

reguladoras, com entrevista do professor

Carlos Ari Sundfeld (DIREITO GV). CLIQUE

AQUI para ler a matéria.

: O Jornal do Commercio de Recife traz

reportagem sobre o crescimento da arbitragem

no Brasil, com dados de pesquisa da DIREITO

GV e do CBAr.
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23 DE SETEMBRO

: A Gazeta do Povo publicou artigo do professor

Salem Nasser (DIREITO GV) analisando a

política externa no Oriente Médio. CLIQUE AQUI

para ler o artigo.

25 DE SETEMBRO

: O jornal O Estado de São Paulo entrevistou o

professor Oscar Vilhena Vieira (DIREITO GV)

para comentar a decisão que paralisou a

execução da lei da Ficha Limpa. CLIQUE AQUI

para ler a entrevista. 

29 DE SETEMBRO

: Marcelo Sakate (repórter da Veja) esteve no

NEF para conversar sobre reforma tributária.

: PUBLICAÇÕES

: A MÍDIA E A COBERTURA CRIMINAL SÃO ANALISADOS

PELA NOVA EDIÇÃO DA REVISTA GETULIO  

A edição da revista Getulio que acaba de chegar às ban-

cas analisa o papel da mídia na cobertura política e o

excesso de veiculação por parte da imprensa sobre jul-

gamentos e processos, no que se convencionou chamar

de “espetacularização da notícia”. 
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Para debater o tema, a revista convidou a juíza estadual

Carolina Rossi (titular da 5ª Vara Cível de Guarulhos) o pro-

motor Alexandre Marcos Pereira (2º Tribunal do Júri da

capital), Edson Fábio Garutti Moreira (Delegacia de

Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal em

São Paulo), Arnaldo Malheiros Filho (orientador acadê-

mico do curso de Direito Penal do GVlaw), Luiz Francisco

Carvalho Filho (advogado criminalista e articulista da Folha

de São Paulo), com mediação de Flavia Rahal Bresser

Pereira (coordenadora e professora de direito penal eco-

nômico do GVlaw), que também concedeu entrevista,

além de entrevistas com Marcio Thomaz Bastos (ex-minis-

tro da Justiça) e com René Ariel Dotti (professor da

Universidade Federal do Paraná).

A revista também traz entrevista com o professor William

Fisher III, que ministrou curso sobre propriedade inte-

lectual para alunos da DIREITO GV e do GVlaw e uma

homenagem ao jurista Manoel Pedro Pimentel, por

Miguel Reale Junior.

: ÉRICA GORGA RECEBE PRÊMIO POR PUBLICAÇÃO

A professora Érica Gorga (DIREITO GV) foi premiada

pela publicação do artigo Corporate governance in Brazil

(em co-autoria com Bernard S. Black e Antonio Gledson

de Carvalho) na Emerging Markets Review. CLIQUE AQUI

para ler o artigo.

: As participações governamentais na

indústria do petróleo sob a perspectiva 

do estado-membro: importância

econômica, natureza jurídica e possibilidade

de fiscalização direta

Fabricio do Rozario Valle Dantas Leite

As participações governamentais, introduzidas

pelo § 1º do artigo 20 da constituição de 1988,

têm a natureza jurídica de compensação

financeira pela exploração e produção de

petróleo, por se tratar de recursos finitos e com

sérios problemas ambientais. neste contexto, o

presente artigo procura analisar a participação

dos entes federativos no resultado da

arrecadação de todas as espécies de

participação governamental, previstas pela lei

nº 9.478/97 (lei do petróleo). Objetiva-se

demonstrar que cabe ao estado-membro

exercer diretamente a fiscalização de suas

próprias participações governamentais, sem

implicar em colisão com o papel regulador da

Agência Nacional de Petróleo- ANP, sendo, ao

revés, atividades harmônicas e complementares.

: Um estudo sobre as condições facilitadoras

da judicialização da política no Brasil

Loiane Prado Verbicaro

A intitulada pesquisa tem como finalidade a

análise do poder judiciário em um contexto

de ampliação de sua dimensão política, o

que traz como conseqüência um tipo inédito

e peculiar de espaço público de participação

democrática. tal alteração no quadro

político-institucional possibilitou uma maior

inserção do poder judiciário em questões

essencialmente políticas, o que se

convencionou denominar de judicialização da

política - expressa na ampliação da

importância e da participação do poder

judiciário na vida social, política e

econômica. tal fenômeno, característico de

democracias consolidadas, decorreu de

condicionantes e peculiaridades vivenciadas

na ordem política, econômica e social e

gerou efeitos visíveis na democracia

brasileira. serão analisadas as condições

necessárias e/ou facilitadoras do processo

de judicialização da política no Brasil.
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