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Programa de Educação Continuada da DIREITO RIO realiza 
debate sobre direito marítimo internacional 

  
O Programa de Educação Continuada FGV DIREITO RIO realizou no dia 25 de 
março, na FGV Candelária, ciclo de palestras e debates com dois juristas 
estrangeiros de grande projeção no ramo do direito marítimo internacional. 
  
O professor italiano Filippo Lorenzon, docente do curso de mestrado da prestigiosa 
Universidade de Southampton no Reino Unido, abordou as principais tendências do 
direito marítimo internacional, tratando especificamente da chamada “Rotterdam 
Rules”, a nova convenção internacional sobre transporte marítimo que está sendo 
discutida no âmbito da Comissão de Comércio Internacional das Nações Unidas, 
com previsão de promulgação para setembro de 2009. As “Regras de Rotterdam”
irão atualizar e alterar substancialmente algumas regras e conceitos relacionados 
ao direito marítimo concebidos nas Convenções de Hague-Visby (1968) e 
Hamburgo (1978), incluindo aspectos relacionados aos conhecimentos marítimos e 
limitação de responsabilidade dos armadores. 
  
O advogado inglês Jonathan Lux, com mais de 35 anos de experiência em questões 
relacionadas ao direito marítimo e sócio do renomado Escritório INCE & CO –
International Law Firm, tratou de um dos temas que atualmente envolvem grande 
polêmica entre armadores e afretadores, quais sejam os critérios de veto (“vetting 
procedures”) e aprovação de navios para emprego em determinadas rotas e 
atividades de transporte, em especial no mercado de graneis líquidos e sólidos. 
Também abordou aspectos relevantes sobre critérios de aplicação da lei e da 
jurisdição no tempo e no espaço em contratos internacionais, trazendo aos 
participantes a sua experiência, à luz da lei e jurisdição inglesa, como mediador 
autorizado (“accredited mediator”) em disputas internacionais. 
  
O ciclo de palestras e debates dá início às atividades 2009 do Curso de Direito 
Marítimo do Programa de Educação Continuada da FGV DIREITO RIO. 

 

   
CPS participa de preparação para o G20 em Londres 

  
O professor Marcelo Neri, do Centro de Políticas Sociais do IBRE, participou da 
conferência Eliminating World Poverty, Securing Our Common Future realizada em 
Londres, nos dias 9 e 10 de março. O encontro tratou de uma das iniciativas do 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional do governo britânico e 
consultou, publicamente, especialistas e líderes da sociedade civil mundial na 
preparação do seu documento oficial (white paper) para o encontro do G20 em 2 de 
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abril próximo. 
  
O evento teve a participação do primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, do 
diretor do Banco Mundial, Ngozi Okonjo-Iweala, do Lorde Nick Stern e Sir Bob 
Geldof, entre outros membros de um seleto grupo de especialistas que, juntamente 
com 350 participantes de 40 países, discutiram estratégias para serem incluídas no 
white paper que apresentará os desafios e soluções globais que deverão ser 
adotadas na área social e ambiental. 
  
O professor Marcelo Neri foi um dos dois latino-americanos que fizeram 
apresentações no evento. Ele participou da mesa Global perspectives: Institutional 
reform and international development, onde argumentou sobre o potencial do Brasil 
e da América Latina na exportação de tecnologias sociais para áreas mais pobres.  
  
Os vídeos da conferência estão disponíveis em www.dfid.gov.uk/wp2009/dfid-
conf.asp 

   

 

Centro de Tecnologia e Sociedade da DIREITO RIO participa 
de evento na Espanha 

  
O Centro de Tecnologia e Sociedade (CTS) da FGV DIREITO RIO participou, entre os 
dias 22 e 28 de março, do festival ZEMOS98 em Sevilha na Espanha. Trata-se de 
um dos mais importantes eventos sobre gestão da cultura e da informação naquele 
país. O tema do festival deste ano foi "Educação Expandida”, que discutiu as 
possibilidades e o futuro da educação, especialmente em vista das novas 
tecnologias. 
  
O CTS foi representado pelo professor Ronaldo Lemos, como um dos "keynote 
speakers". Participaram ainda do evento: Jesús Martin Barbero, fundador e 
presidente da Academia Latino-Americana de Investigação em Comunicação e Brian 
Lamb, coordenador de tecnologias emergentes da British Columbia. 

 

   

 

Centro de Pesquisa em Direito e Economia da DIREITO RIO 
debate novo marco regulatório das telecomunicações e os 
desafios do setor no Brasil 

  
No dia 27 de março, o Centro de Pesquisa em Direito e Economia (CPDE), da FGV 
DIREITO RIO, promoveu mesa de debate “O novo marco regulatório das 
telecomunicações: PGO, PGR e os desafios do desenvolvimento do setor no Brasil”
com a participação do conselheiro do CADE, César Mattos, do superintendente de 
Serviços Privados – ANATEL, Jarbas José Valente e Carlos Ari Sundfeld da Direito 
GV. 
  
As Mesas de Debates são eventos bimestrais organizados pelo Centro de Pesquisa 
em Direito e Economia da FGV DIREITO RIO. 
  
Contando com a participação de representantes de órgãos governamentais, 
empresariais e pesquisadores da Fundação Getulio Vargas, esses encontros 
procuram criar um espaço qualificado para discussões sobre temas relevantes para 
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