NOTAS CURTAS
Três novos títulos da série GVlaw
de em conta de participação, sociedades
limitadas, exclusão de sócio, teoria da desconsideração da personalidade jurídica na
administração pública, sociedades de responsabilidade limitada e contrato social.
Direito, Gestão e Prática – Administração
para Advogados, coordenado por Anna
Luiza Boranga e Simone Viana Salomão,
apresenta os vários aspectos envolvidos na
administração profissional de organizações
prestadoras de serviços jurídicos. Esta é a
primeira obra editada sobre o tema no país.

Direito Rio cria a série FGV Jurídica
Já Contratos Empresariais – Contratos de
Consumo e Atividade Econômica e Direito
Societário – Estratégias Tributárias, Planejamento Tributário e Sucessório debatem
os principais desafios enfrentados pelas
empresas no que se refere à sucessão,
com a participação de grandes especialistas nas áreas de direito de família, direito
sucessório, planejamento tributário, direito
societário e de mercado de capitais, sob
a coordenação de Teresa Ancona Lopez e
Ruy Rosado de Aguiar Júnior.

Organizada pela Direito Rio e publicada
pela Editora FGV, a série FGV Jurídica tem
como objetivo democratizar o acesso aos
mais importantes temas do direito contemporâneo, conciliando abordagem teórica profunda, linguagem atual e questões
práticas. Seus dois primeiros livros, Direitos Autorais, de Pedro Paranaguá e Sérgio
Vieira Branco Jr., e Patentes e Criações
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início do segundo semestre letivo de 2009,
e reuniu nomes expressivos da advocacia
nacional, como Orlando Giácomo Jr. (Demarest e Almeida), fundador do Centro de
Estudos das Sociedades de Advogados,
Celso Mori (Pinheiro Neto), Nélson Eizirik

(Carvalhosa e Eizirik Advogados) e Roberto
Quiroga (Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey
Jr. e Quiroga Advogados). O encontro marcou também o reinício da série Debates
Públicos, promovida para discutir questões
do cenário jurídico e de negócios do país.
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tos da concessão de marcas e patentes no
Brasil. O terceiro da série, Direito do Comércio Internacional, de Luciano Benetti
Timm, Rafael Pellegrini Ribeiro e Angela T.
Gobbi Estrella, examina os principais temas
sobre esse assunto e mantém o foco tanto
nos contratos, suas cláusulas e controvérsias jurídicas, como nos princípios gerais da
Organização Mundial do Comércio (OMC).

O ilustrador e capista da Getulio Weberson Santiago (foto) venceu a 21ª edição
do prêmio HQMix, na categoria melhor
ilustrador de 2008. A entrega dos prêmios aconteceu no dia 21 de agosto, no
Sesc Pompeia, e teve apresentação de
Serginho Groisman. O HQMix foi criado em
1989 no TV MIX, da Gazeta, pelos cartunistas JAL e Gualberto Costa. A estatueta
do troféu homenageia a cada ano um personagem dos quadrinhos brasileiros. Em
2009 a imagem é de Mirza – A Mulher
Vampiro, de Eugênio Colonnese, famoso
por sua produção na era de ouro dos quadrinhos de terror, na década de 1960.

Nelson Eizirik, Orlando Giácomo Jr., Leandro Silveira Pereira, Celso Mori e Roberto Quiroga: uma aula magistral

O GVLaw, programa de educação continuada da DireitoGV, promoveu, dia 14 de
agosto, o debate “Riscos e Oportunidades
para a Prática Advocatícia e o Ensino do Direito em um Cenário em Transição”. O debate serviu como aula magna, marcando o

Industriais, de Pedro Paranaguá e Renata
Reis, também estão disponíveis na internet
e podem ser baixados na Biblioteca Digital
FGV (www.virtualbib.fgv.br). O livro Direitos
Autorais analisa diversos casos desse tema
e elucida os difíceis e polêmicos entrelaçamentos entre autores, indústria, obras e
consumidores. Patentes e Criações Industriais esclarece e sistematiza alguns aspec-

Weberson Santiago ganha
prêmio HQMix
Foto/Luiz Paulin

A Série GVLaw do programa de especialização e educação continuada da DireitoGV, lança os livros Administração Legal
para Advogados, Contratos de Consumo e
Atividade Econômica e Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório. Coordenado por Roberta Nioac Prado,
Daniel Monteiro Peixoto e Eurico Marcos
Diniz de Santi, Direito Societário – Estratégias Tributárias, Planejamento Tributário
e Sucessório fala sobre o estabelecimento
empresarial, sociedade simples, socieda-
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