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Projeto de pesquisa: Globalização, Direito e Economia 
 

Início: 01/01/2014 
 

Linha de pesquisa: RELAÇÕES EMPRESARIAIS, DESENVOLVIMENTO E 
DEMANDAS SOCIAIS 

 

Descrição: O objeto de pesquisa deste grupo é o papel do Direito no atual cenário 

político e econômico mundial de globalização. Partindo da hipótese de que o 

Direito possui papel fundamental na proteção e concretização dos direitos 

fundamentais dos cidadãos neste cenário, o grupo objetiva pesquisar conceitos- 

chave para o referencial teórico da linha de pesquisa 2. A partir de referenciais 

teóricos da pós-modernidade serão pesquisados temas como globalização social 

e globalização de mercado. A pós-modernidade enquanto evento filosófico e a 

globalização como fato histórico repercutiu na modificação fática e compreensiva da 

realidade social, econômica e jurídica, as quais necessitam do exame científico 

multidisciplinar, com a necessária revisitação conceitual e dinâmica de tradicionais 

relações jurídicas. Por outro lado, a lógica economicista neoliberal acentuou os 

conflitos entre os valores do mercado capitalista, ora em escala mundial, e o Estado, 

exigindo uma forma de compatibilizar questões da ordem social, econômica e 

jurídica, com valores humanos, ou seja, buscar o equilíbrio entre as forças sociais 

destinadas ao crescimento tanto humano como econômico. O grupo irá 

problematizar a importante questão da intervenção jurídica estatal na ordem 

econômica na busca dessa compatibilização A investigação também passará pela 

revisão crítica da atividade empresarial voltada à consecução dos interesses de toda 

sociedade e não somente na busca do lucro desenfreado. A consecução do 

mandamento constitucional do bem de todos. Também será investigada a 

globalização econômica e os riscos aos direitos humanos, ofensas ao meio 

ambiente, exclusão social e corrupção na busca de um modelo para as relações 

entre a Economia e o Direito como meio de permitir um modelo de desenvolvimento 

que leve à plena realização do ser humano. A partir do estudo de conceitos sobre 

Direito e Economia, Empresas Nacionais, Internacionais e transnacionais, Análise 

Econômica do Direito, Análise Jurídica da Economia, Livre inciativa, mercado e 

justiça social, o grupo ainda objetiva estudar a relação entre organização política 

estatal, desenvolvimento e regulação da atividade econômica, voltada à plena 

realização do ser humano. 
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