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Apresentação

O Programa de Mestrado Acadêmico em Direito e
Desenvolvimento da FGV Direito SP, aprovado pela
CAPES em dezembro de 2007, foi concebido para
oferecer a pesquisadores e profissionais do direito uma
imersão total em um ambiente acadêmico de excelência.
Seu objetivo é formar uma nova geração de acadêmicos
e profissionais capazes de responder aos desafios de
uma sociedade em rápida transformação e integração
internacional, contribuindo, por intermédio do
conhecimento jurídico, para o seu desenvolvimento
em sentido integral.
Composto por professores com experiência internacional
e dedicação integral à FGV Direito SP, o Programa
de Mestrado Acadêmico não se propõe apenas a
oferecer um curso aos seus alunos, mas sim criar
uma oportunidade para que seus alunos se integrem
a uma vibrante comunidade de ensino e pesquisa,
que tem se dedicado a renovar o pensamento jurídico
brasileiro, atendendo às demandas de um mundo
cada vez mais complexo.
Para atender a estas expectativas, o Programa de
Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP disponibiliza

até vinte vagas por ano e possui uma grade
curricular composta por disciplinas que tem como
objetivo habilitar os candidatos a pensar de forma
autônoma e criativa os principais problemas do
direito contemporâneo. O Programa de Mestrado
Acadêmico exige dedicação integral de alunos e
professores, para que possam fazer parte dos núcleos e
participar dos projetos coletivos de pesquisa, dos
seminários e, especialmente, se dedicar à reflexão e
à produção de uma dissertação de mestrado que
efetivamente contribua para o campo do direito e
desenvolvimento.
A FGV Direito SP oferece ainda uma forte inserção
internacional, com a possibilidade de complementar
os estudos em uma qualificada rede de Universidades
ao redor do mundo, com a qual mantém convênios de
intercâmbio de professores e alunos, além de participar
do Global Law Program, ministrado por renomados
professores internacionais.
Informações em: direitosp.fgv.br/global-law-program

Por que a FGV Direito SP criou um programa
de Mestrado Acadêmico em Direito
e Desenvolvimento?

O tema do desenvolvimento é uma agenda acadêmica
que também está presente em governos, agências
internacionais e empresas. No passado o conceito
de desenvolvimento encontrava-se estritamente
associado à ideia de crescimento econômico. Na última
década, no entanto, os imperativos de sustentabilidade
ambiental, ampliação do acesso aos mercados,
responsabilidade social, tutela de direitos humanos
e qualidade da democracia e das instituições políticas
foram incorporados ao conceito de desenvolvimento.
A própria relação do direito com o tema do
desenvolvimento foi profundamente alterada. Em
primeiro lugar, percebeu-se que as instituições do
Estado de Direito e a sua eficiência estão associadas ao
desenvolvimento econômico em relação de causalidade
recíproca. Países com Poder Judiciário forte, com regras
claras, Poder Legislativo atuante e democrático e
agências de aplicação da lei transparentes honestas
e eficientes, têm enormes vantagens comparativas.
Mais do que isto, o direito é um instrumento

indispensável para que este crescimento tenha um
impacto positivo sobre o equilíbrio socioambiental
das sociedades. No plano internacional, por sua
vez, surgiram novas instituições e regulamentações
que balizam a economia globalizada. O direito tornou-se
campo de conhecimento central para todos aqueles
que se propõe a atuar ou refletir sobre o desenvolvimento.
Em função destes desafios, a Escola de Direito de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas, FGV Direito SP,
desde o momento de sua concepção, no final da
década de noventa, tomou a questão das relações
entre o direito e o desenvolvimento como fio condutor
da construção de seus programas de ensino,
pesquisa e extensão, reafirmando, assim, o compromisso
histórico da Fundação Getulio Vargas de “contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico do País,
para a melhoria dos padrões éticos nacionais, para
uma governança responsável e compartilhada, e
para a inserção do país no cenário internacional”
(missão institucional da FGV).

O que entendemos por Direito
e Desenvolvimento?

Para a FGV Direito SP a expressão “Direito e
Desenvolvimento” está relacionada a uma área de
estudo reconhecida em diversos centros de
pesquisa ao redor do mundo que se dedica,
sobretudo, ao estudo das relações entre o campo
jurídico e os processos de desenvolvimento político,
econômico e social que marcam a modernidade. O
campo jurídico compreende o conjunto de normas,
sistemas de interpretação e racionalização destas
normas, bem como de instituições responsáveis
pela sua elaboração e aplicação. O processo de
desenvolvimento, por sua vez, está associado à
construção de condições para a ampliação da
autonomia de indivíduos e sociedades e, portanto,
depende da remoção de obstáculos à expansão
desta autonomia - tais como pobreza, desrespeito
sistemático aos direitos fundamentais, regressividade
do sistema tributário, degradação ambiental ou deficiência dos
serviços públicos. Depende, ainda, da ampliação de
oportunidades individuais e coletivas geradas pelo
crescimento econômico, por políticas compensatórias
e de inclusão, educação qualificada, democratização
dos mercados, ampliação do acesso ao Judiciário e
maior participação na vida pública.

Por que ingressar no programa de Mestrado
Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da
FGV Direito SP?

Existe hoje uma demanda, tanto no campo acadêmico
quanto profissional, por juristas que possam colaborar
para a superação de obstáculos ao desenvolvimento
e contribuir de forma mais direta na formulação de
institutos jurídicos e na construção de alternativas
legais criativas. A emergência de novas instituições
e regras de coordenação do mercado internacional,
o surgimento de agências reguladoras, a renovação
dos mercados acionários e sua integração no plano
global, e a complexidade de temas envolvendo meio
ambiente, crime organizado, tributação, informação
digital, propriedade intelectual ou direitos humanos,
exigem do jurista maior pró-atividade e capacidade
de dialogar com outras áreas de conhecimento e de
propor soluções que viabilizem o desenvolvimento.
O Programa de Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP
foi cuidadosamente montado para atender a estes
desafios. Seu objetivo central é ampliar a capacidade
analítica dos alunos, habilitando-os, tanto de um
ponto de vista teórico quanto prático, para enfrentar os
problemas jurídicos de natureza complexa, inerentes
a uma sociedade em constante transformação. Por
intermédio de uma formação multidisciplinar em Direito,
atenta às grandes questões contemporâneas e a
partir de um conjunto de métodos de ensino que
privilegiam o protagonismo do aluno, além de oportunidades
de diálogo internacional e de uma intensa atividade
de pesquisa e reflexão, os alunos terão a oportunidade
de vivenciar um ambiente vibrante de excelência intelectual.

Estrutura do curso

DIREITOS DOS NEGÓCIOS E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL

O Programa de Mestrado Acadêmico da FGV Direito
SP tem duração máxima de 24 meses. Espera-se que o
aluno cumpra os 24 créditos das disciplinas no primeiro
ano do curso, subdivididos em:
(i) 8 créditos de disciplinas obrigatórias: Introdução
ao Direito e Desenvolvimento e Pesquisa em Direito;
(ii) 4 créditos de disciplina optativa: Teoria do Direito
ou Estado, Desenvolvimento e Regulação; e
(iii) 12 créditos de disciplinas eletivas.
Além destas disciplinas, o aluno deve integrar o
Programa de Formação em Educação Jurídica,
vinculado ao Núcleo de Metodologia do Ensino da
FGV Direito SP, cujo objetivo é discutir e aprimorar
as metodologias de ensino do Direito.

Investiga-se o funcionamento das instituições do
Estado Democrático de Direito responsáveis pela
produção, interpretação e aplicação do direito, tal
como configuradas nos âmbitos constitucional e internacional
público. O estudo do Poder Judiciário e dos processos
judiciais, das políticas públicas, dos direitos fundamentais
com ênfase nos direitos sociais, das instituições internacionais,
assim como dos mecanismos de responsabilização
em sociedades de risco, buscam favorecer a compreensão dos
mecanismos jurídicos públicos que habilitam ou
constrangem a realização do Estado Democrático
de Direito.

INSTITUIÇÕES DO ESTADO DEMOCRÁTICO
DE DIREITO E DESENVOLVIMENTO POLÍTICO
E SOCIAL

Destina-se ao estudo do campo normativo que
rege o ambiente dos negócios. Como se sabe, a
circulação e a distribuição de riquezas ocorrem em
uma esfera amplamente regulada pelo direito, em
que normas e instituições jurídicas contribuem ou
não para o desenvolvimento, bem como
impactam o modo como as riquezas produzidas
em uma determinada sociedade são apropriadas
por distintos grupos. Neste sentido, o estudo da
governança corporativa e da responsabilidade social
das empresas, da democratização do mercado
de capitais e das relações econômicas transnacionais,
buscam contribuir para a compreensão dos
mec anismos jurídicos relacionados com o
desenvolvimento sustentável e com a ampliação
das oportunidades de autonomia social e individual.

Programa de formação
em educação jurídica
O Programa de Formação em Educação Jurídica tem por escopo
a formação e qualificação de professores de direito, dentro dos
objetivos estabelecidos para o programa de pós-graduação.
O curso pretende construir uma reflexão que problematize
os modos de pensar a docência em direito, levando o aluno
a apropriar-se criticamente das relações entre formulações
teóricas sobre o direito, leituras do direito como fenômeno
social e ensino jurídico. O aluno deve ser capaz de rever as
premissas sobre as quais se apoiam não só as configurações
de programas, de materiais didáticos e de dinâmicas
do processo de ensino-aprendizagem, mas também suas
relações com as matrizes teóricas de construção do direito
como objeto de investigação e forma social. Busca-se
capacitar os alunos a um tipo de reflexão que atente para
o caráter problemático, histórico e contingente da ciência
do direito e que incorpore, à lógica de atuação docente no
âmbito universitário, as implicações desse caráter
necessariamente provisório do objeto de investigação.

Corpo Docente
O corpo docente é composto por 15 professores, todos com experiência internacional e com expressão no mundo jurídico. São
14 professores permanentes, em regime de dedicação integral à Escola e 1 professor de dedicação parcial.

COORDENAÇÃO
Luciana Gross Cunha
Professora da FGV Direito SP e coordenadora do Mestrado
Acadêmico em Direito e Desenvolvimento na mesma instituição,
onde também é responsável pela Coordenadoria de Pesquisa. Mestre
e doutora em ciência política pela FFLCH/USP. Coordenadora
do Núcleo de Justiça e Constituição da FGV Direito SP e
responsável pelos índices ICJBrasil e IPCLBrasil, publicações
trimestrais da FGV Direito SP.

Carlos Ari Vieira Sundfeld
Bacharel, doutor e mestre em direito do estado pela PUC-SP.
Na FGV Direito SP é professor do mestrado acadêmico, da
Pós-Graduação lato sensu (GVlaw) e da graduação. Presidente
da Sociedade Brasileira de Direito Público (sbdp), consultor
estratégico e parecerista.

Danilo Borges dos Santos Gomes de Araujo

Flavia Portela Puschel

Bacharel em direito pela USP; Bacharel em Administração de
Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas. Doutor em direito pela
Università degli studi di Roma II “Tor Vergata”. Professor da
graduação e do mestrado acadêmico da FGV Direito SP.

Doutora em Direito pela USP, Professora da graduação e do
mestrado acadêmico da FGV Direito SP.

Dimitri Dimoulis

José Garcez Ghirardi

Bacharel em direito pela Universidade Nacional de Atenas, mestre
em direito público pela Universidade Paris-I (Panthéon-Sorbonne),
doutor em direito pela Universidade -Saarland e pós-doutor pela
mesma Universidade. Professor da graduação e do mestrado
acadêmico na FGV Direito SP.

Bacharel em direito pela USP. Doutor em Estudos Linguísticos
e Literários em Inglês pela USP. Professor da graduação e do
mestrado acadêmico da FGV Direito SP.

Eurico Marcos Diniz de Santi

Maíra Rocha Machado

Mestre e doutor em direito tributário pela PUC-SP. Coordenador
do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV Direito SP (NEF). Professor
da graduação e do mestrado acadêmico.

Bacharel em direito pela USP, doutora em filosofia e teoria geral
do direito pela USP, pós-doutora pela Universidade de Ottawa.
Professora Associada na FGV Direito SP, coordenadora do Núcleo
de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV Direito SP.

Mario Gomes Schapiro

Oscar Vilhena Vieira

Bacharel em direito pela USP, mestre e doutor em direito
econômico pela USP. Professor da graduação e do mestrado
acadêmico da FGV Direito SP.

Bacharel em direito pela PUC-SP, mestre em direito pela Universidade de
Columbia, mestre e doutor em ciência política pela USP e pós-doutor pelo
Centre for Brazilian Studies (St. Antonies College, Oxford University). Diretor
da FGV Direito SP. Professor da graduação e do mestrado acadêmico da
FGV Direito SP.

Marta Rodriguez de Assis Machado

Salem Hikmat Nasser

Bacharel em direito pela USP, mestre e doutora em direito pela
USP. Professora da graduação e do mestrado acadêmico da
FGV Direito SP e coordenadora do Núcleo de Estudos sobre o
Crime e a Pena na mesma instituição.

Bacharel em direito pela PUC-SP. DSU - Diploma Superior
Universitário em Direito Internacional Privado e DEA - Diploma
de Estudos Aprofundados em Direito Internacional Público da
Universidade de Paris II - Panthéon Sorbonne. Doutor em direito
Internacional pela USP. Professor Associado na FGV Direito SP e
coordenador do Núcleo de Direito Global e Desenvolvimento na
mesma instituição.

Michelle Ratton Sanchez Badin

Viviane Muller Prado

Doutora em direito pela USP. Professora da graduação e do
mestrado acadêmico da FGV Direito SP.

Bacharel em direito pela Universidade Federal do Paraná.
Doutora em direito comercial pela USP. Coordenadora do
Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos da FGV
Direito SP. Professora da graduação e do mestrado acadêmico
na FGV Direito SP.

Internacionalização
Os desafios relacionados com o processo de
desenvolvimento do País demandam do profissional
do direito a capacidade de articular conhecimento
de áreas e realidades distintas para a elaboração de
novas alternativas jurídicas. O momento de grande
transformação de paradigmas, vivenciado atualmente
pelo Brasil e o restante do mundo, pressupõe um
diálogo constante entre as demandas nacionais e o
plano internacional, que é incompatível com a prática
advocatícia de caráter paroquial.
O Mestrado Acadêmico permite que o aluno
tenha uma experiência acadêmica efetivamente
internacionalizada, participando do programa de
intercâmbio.
A FGV possui grande inserção internacional, por
meio de acordos firmados com prestigiosas
instituições no exterior. Na FGV Direito SP, existe
ainda o Global Law Program, que traz professores
de todo o mundo para cursos de curta duração
realizados nas dependências da Escola.

América do norte

Ásia

Université Laval
Quebec, Canadá

Jindal Global Law School
Sonipat, India

Vanderbilt University
Nashville, TN, EUA

Interdisciplinary Center (idc) Herzliya
Herzliya, Israel

Os alunos do Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP
também podem cursar as disciplinas oferecidas pelo
Global Law Program, que tem como objetivo
preparar profissionais para atuar em um cenário
internacional em que o Brasil tem participação
crescente como global player. Buscando reunir
alunos da graduação, do mestrado acadêmico, do
mestrado profissional e dos cursos de Pós-Graduação
Lato Sensu da FGV, além de alunos estrangeiros, o
curso procura promover e estimular o debate sobre
temas de relevância global sob uma perspectiva
brasileira. As disciplinas do Global Law Program são
ministradas em inglês, por professores estrangeiros,
visitantes e da FGV.

University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, IL, EUA

Peking University School of Transnational Law
Shenzhen, China

O programa é composto tanto por disciplinas
bimestrais com duração de 30h/a, equivalendo a 2
(dois) créditos e lecionadas por professores da FGV
Direito SP, como por disciplinas de curta duração
ministradas por professores estrangeiros provenientes
das instituições parceiras da FGV Direito SP. As
disciplinas de curta duração terão duração de 15h/a,
equivalendo a 1 (um) crédito.

Penn State Law
Pennsylvania, EUA

GLOBAL LAW PROGRAM

Harvard Law School
Cambridge, MA, EUA

Europa

Fordham University – School of Law
New York, NY, EUA

Universidad de Cantabria
Santander, Espanha

University of Southern California
Gould School of Law
Los Angeles, CA, EUA

Universidade Católica Portuguesa
Lisboa, Portugal

University of Wisconsin Law School
Madison, WI, EUA

York University – Osgoode Hall Law School
Toronto, Canadá
Gonzaga University – School of Law
Spokane, WA, EUA
Ámérica do sul
Universidad Metropolitana de Caracas
Caracas, Venezuela
Universidad de San Andrés
Buenos Aires, Argentina
Universidad Torcuato di Tella
Buenos Aires, Argentina
Universidad de Los Andes
Bogotá, Colômbia

Università Degli Studi di Torino
Turim, Itália
Universität st. Gallen
St. Gallen, Suiça
Université Paris-Dauphine
Paris, França
Tilburg University
Tilburg, Holanda
Sciences Po
Paris, França
Instituto de empresa de Madrid
Madri, Espanha
Esade Law School
Barcelona, Espanha
Ebs Universität für Wirtschaft und recht
Wiesbaden, Alemanha
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Lisboa, Portugal
Bucerius Law School
Hochschule für Rechtswissenschaft
Hamburg, Alemanha

Programa de bolsas de estudo
A Fundação Getulio Vargas e a FGV Direito
SP estão convictas de que a renda familiar
do aluno não deve ser um impedimento à sua
permanência na instituição. Por esse motivo,
preocupam-se em ampliar as modalidades de
apoio financeiro oferecidas aos estudantes
desde seu ingresso na Fundação.
Para que o Mestrado Acadêmico possa
atender a excelência acadêmica que é a
marca da FGV Direito SP e envolver os alunos
nas pesquisas acadêmicas realizadas pelos
núcle os de p e s quis a e no progr ama
de formação docente, o Programa exige
dedicação integral dos alunos. Para que essa
dedicação ocorra, é oferecida aos alunos a
Bolsa de Estudos Mario Henrique Simonsen
de Ensino e Pesquisa.

Bolsa Mario Henrique Simonsen
de Ensino e Pesquisa
A bolsa “Mario Henrique Simonsen” tem por finalidade
fomentar a pesquisa e a formação de acadêmicos, na
área de direito e desenvolvimento, no âmbito do
Programa de Pós-Graduação da FGV Direito SP. Essa
modalidade de Bolsa de Estudos é oferecida a todos
os candidatos aprovados no Processo Seletivo do
Programa de Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP,
desde que:
i. responda à todas as exigências do Programa de
Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP;
ii. demonstre desempenho acadêmico exigido pelo
Programa de Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP;
iii. desenvolva as atividades em conformidade com a
área de concentração e as linhas de pesquisa do
Programa de Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP;
iv. apresente projeto de pesquisa com potencial para
inovação científica;
v. dedique-se integralmente às atividades do Programa
de Mestrado Acadêmico da FGV Direito SP.
A Bolsa Mario Henrique Simonsen corresponde ao valor
integral das mensalidades de um semestre letivo, podendo
ser renovada até atingir o limite máximo de quatro semestres.
Mais informações:
mail fundodebolsasdireito@fgv.br
phone (11) 3799 2223

Outras oportunidades de bolsas de estudo
O Programa de Mestrado da FGV Direito SP incentiva e apoia os seus alunos
a buscarem junto a entidades públicas e privadas de fomento à pesquisa outras
bolsas de estudo.

Processo seletivo
O processo seletivo tem por objetivo avaliar a
qualidade acadêmica do candidato por meio do
seu currículo, projeto de pesquisa e potencial para
o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado
relevante na área de concentração do programa.
Instrumentos de avaliação:
• Prova de língua inglesa (ou proficiência comprovada)
• Prova de conhecimentos específicos
• Projeto de pesquisa
• Currículo
• Entrevista
Mais informações:
mail macad.direitosp@fgv.br
phone (11) 3799 2221

Rua Rocha, 233 - Bela Vista
01330-000 São Paulo, SP
55 11 3799 2222
direitosp.fgv.br

