NOTÍCIAS NASCIMENTO E MOURÃO

Julho – Agosto 2015



O sócio João Emmanuel Cordeiro de Lima apresentou o artigo “Tópica como técnica de interpretação constitucional” no XXIV Encontro
Nacional do Conpedi, realizado em Aracajú/SE, que será publicado no livro do evento (“Livro de hermenêutica jurídica do XXIV
Encontro Nacional do Conpedi”, no prelo).



Em 19 de Agosto o Instituto dos Advogados de São Paulo - IASP promoveu o evento Expressões Culturais Tradicionais, tendo a sócia Anita
Pissolito como um dos palestrantes sobre conhecimentos tradicionais e patrimônio cultural tradicional e sua utilização econômica.











O sócio Carlos Mourão participou como Presidente de Mesa do painel “Comentários e Considerações sobre a Lei Anticorrupção”,
do “Congresso em conjunto das comissões da advocacia pública e de direito administrativo” da OAB-SP, ocorrido em 17 de agosto.
Na primeira quinzena de julho o sócio professor Wanderley Fernandes lecionou, em parceria com o professor Francisco Elizalde, do
Instituto de Empresas de Madrid, o curso “International Contracts in the XXI Century: controversial issues”, na Univesidade de Cape
Town, na Africa do Sul e, na condição de chair person, apresentou resultado de pesquisas desenvolvidas pelo grupo de negócios no 3º
Encontro Acadêmico da Law School Global League, da qual faz parte a FGV Direito SP.
O sócio João Emmanuel Cordeiro de Lima publicou o artigo “Intervenção de terceiros em ações civis públicas ambientais: o regramento
atual e os impactos do novo CPC” no recente livro “Ação Civil Pública após 30 anos”, organizado por Édis Milaré (Ed. Revista dos Tribunais).
Em Agosto, o sócio Wanderley Fernandes e o advogado associado Alex Silva participaram do III Congresso Internacional de Arbitragem
na Engenharia, promovido pela Câmara de Mediação e Arbitragem do Instituto de Engenharia (CMA-IE) e pelo Centro de Arbitragem e
Mediação – Câmara de Comércio Brasil Canadá (CAM-CCBC), cujo enfoque foi a arbitragem no Poder Público.
A nova Lei 13.123/2015 foi tema de duas palestras ministradas pela sócia Anita Pissolito, apresentando os principais pontos pendentes de
regulamentação e possibilidade de qualquer interessado participar de consulta pública que será aberta pelo Ministério do Meio Ambiente
em Setembro. Os eventos ocorreram na Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa - Interfarma e no Instituto Brasileiro de Estudos
de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional – Ibrac.
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