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Consideração iniCial

sUMário

FUndação geTUlio Vargas
Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal

FgV direiTo rio
diretor
Joaquim Falcão

A FGV DIREITO RIO conta com uma Coordenação de Publicações responsável pela divulgação da produção intelectual
da Escola e promove a publicação de trabalhos de seus professores, pesquisadores e colaboradores. Além de publicações
impressas e e-books, a Coordenação também disponibiliza a
produção da FGV DIREITO RIO em sistemas de comunicação
acadêmica de acesso aberto na Internet, tais como a Biblioteca
Digital da FGV.
Aqui você encontrará a descrição de nossas publicações,
que versam sobre os mais variados assuntos do Direito numa
perspectiva interdisciplinar.

liVros,

CaTálogo de PUBliCaçÕes
assistência administrativa
Gabriele Paixão

39

Cadernos FgV direiTo rio – série ClíniCas, 43

Diagramação e projeto gráfico
Leandro Collares – Selênia Serviços

Coleção JoVeM JUrisTa,

45

legendas

revisão e produção editorial
Thaís Teixeira Mesquita

Disponível em versão impressa

Coordenadora de Publicações
Sacha Mofreita Leite

37

Cadernos FgV direiTo rio,

Capa
FGV DIREITO RIO

Vice-diretor de ensino,
Pesquisa e Pós-graduação
Sérgio Guerra
Vice-diretor executivo
Rodrigo Vianna

7

Empresas e negócios, 8
Estado e sociedade, 14
Direito Civil atual, 28
Processo e Direito, 32
Direito, ensino e pesquisa,

reVisTa do PrograMa de direiTo
da União eUroPeia, 47

Disponível em versão para download
reVisTa de direiTo adMinisTraTiVo,

51

Disponível em versão e-book

Coordenadora de Comunicação e Marketing
Lyris Costa

Livro multilíngue
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eMPresas e negÓCios

LIVROS

9

eMPresas e negÓCios
a Construção Jurisprudencial da recuperação Judicial de empresas
Cássio Cavalli e Luiz Roberto Ayoub
Ao mérito pela escolha temática soma-se a excelência dos autores em
promover uma pesquisa extensa, profunda e atual da jurisprudência pátria em matéria de recuperação judicial de empresas. A vastidão da análise fica evidente pelas referências e decisões de tribunais de justiça de
todas as regiões do Brasil, além daquelas já proferidas pelo STF.

a reinvenção do livre-Comércio:
a divisão do trabalho no mundo e o método da economia
Roberto Mangabeira Unger
O livro busca analisar o coração da ordem econômica emergente no
mundo: a teoria e a prática do livre-comércio. O autor confronta e revê
os termos do debate convencional entre partidários do livre-comércio
e do protecionismo. A partir desta revisão, propõe um novo rumo para
a teoria econômica e nova maneira de entender a divisão internacional
do trabalho.

liVros

direito Comercial – Passado, presente e futuro
Cássio Cavalli
Trata-se de uma investigação dos significados que foram atribuídos historicamente ao direito comercial, com o intuito de verificar se eles ainda
persistem no panorama jurídico contemporâneo e, também, como se
pode aproximar a dogmática do direito comercial à tutela constitucional
dos direitos fundamentais.

direito de seguro e resseguro
Ilan Goldberg
O livro apresenta um panorama do cosseguro e resseguro no Brasil e
aborda os pontos mais relevantes e atuais do direito do seguro, tais
como: habilitação e cobertura securitária; a ação de hackers e repercussões para o mercado segurador; a boa-fé objetiva; cláusulas restritivas
x cláusulas abusivas; a prescrição e o contrato de seguro; aceitação do
seguro e garantia judicial perante o poder judiciário brasileiro; e a violação
ao mutualismo no contrato de seguro e a consequente repercussão geral.

direito do Comércio internacional
Luciano Benetti Timm, Rafael Pellegrini Ribeiro, Angela T. Gobbi Estrella
O livro trata dos principais temas do direito do comércio internacional,
com foco tanto na esfera privada dos contratos comerciais internacionais, quanto na esfera pública. São examinados os principais aspectos
dos contratos, suas cláusulas e a solução de controvérsias na jurisdição
internacional. Na área pública, evidencia-se a regulação intergovernamental do comércio por meio do estudo dos princípios e estruturação da
Organização Mundial do Comércio (OMC).

direito e economia em dois mundos: doutrina jurídica e pesquisa empírica
Antônio Maristrello Porto e Patrícia Sampaio (Organizadores)
O livro apresenta os textos decorrentes do Fórum de Estudos Empíricos
em Direito realizado na FGV DIREITO RIO em 03.08.2012, com base no
texto do Prof. Thomas Ulen, da Universidade de Illinois.

A FGV DIREITO RIO busca ser uma referência para o desenvolvimento de pesquisas inovadoras e de elevado nível de excelência acadêmica.
Para alcançar esse objetivo, além de seus centros de pesquisa, a FGV DIREITO RIO promove, por meio de seu corpo docente, diversas reflexões sobre aspectos teóricos e empíricos
do mundo do Direito.
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