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Unidade Universitária: FACULDADE DE DIREITO 

Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico 

Curso: 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional Doutorado 

 

Nome do Componente Curricular:  

TEORIA DO DIREITO: REDES ECONÔMICAS TRANSACIONAIS E OS 
PROCESSOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DA CIDADANIA 

Professor(es): Prof. Dr. Fernando Rister de Sousa Lima – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
Prof. Dr. Alberto Febbrajo – Universidade de Macerata 
Prof. Dr. Emilio Santoro – Universidade de Firenze 
Prof. Dr. Massimo Meccarelli – Universidade de Macerata 
Prof. Dra. Lucia Re – Universidade de Firenze 

Carga horária: 48h 
 

Créditos 4 Obrigatória 
Optativa 
Eletiva 

Código do Componente 
Curricular: 

Ementa: 

 
Ministrada em italiano, a disciplina tem como finalidade propor um modelo de 
governança que estabeleça relações transparentes entre organizações 
empresariais e os poderes públicos (internos e externos) voltada à redução da 
desigualdade. 
O surgimento de um poder transacional não estatal construído a partir da 
comunicação das redes econômicas – não governamentais – a resultar num Direito 
Global de origem privada que inclui e exclui os cidadãos num processo de 
fragmentação social do direito é o ponto de partida teórico e empírico da disciplina.  
A disciplina teorizará sobre a formação de redes econômicas transacionais, seus 
processos de inclusão e exclusão dos cidadãos nos sistemas de saúde, de justiça 
e da própria democracia, bem como da viabilidade da proposta de um modelo de 
governança fundamentado na inovação jurídica, com objetivo de redução das 
desigualdades sociais 
A disciplina empiricamente se valerá de exemplos extraídos das associações 
esportivas, das arbitragens internacionais, da indústria farmacêutica, da inovação 
tecnológica, do Facebook, das ONGs e dos contratos internacionais. 
 
 

Objetivos: 
 

1 - Teorizar sobre um modelo de governança com fundamento na inovação jurídica 
que estabeleça relações transparentes entre organizações empresariais e os 
poderes públicos (internos e externos) voltada à redução da desigualdade social. 
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2 – Fomentar a internacionalização do PPGDPE por meio da participação de 
docentes e discentes italianos, e, consequentemente,  atender às exigências do 
Programa de Internacionalização da Pós-Graduação PRINT/CAPES. 
 
3 -  Unir as duas linha de pesquisa do PPGDPE (Cidadania modelando o Estado e 
o Poder Econômico e seus limites jurídicos) por meio de problematizações que as 
toque transversalmente. 
 

 

Conteúdo Programático 
 

Igualdade e desigualdade na Sociedade mundial (Economia, Direito e Política).  
 
Inclusão e exclusão na Sociedade mundial (Economia, Direito e Política). 
 
Inovação Jurídica na Sociedade mundial 
 
Evolução do Estado de Direito na Europa e no Brasil 
 
Direito em Crise: Ruptura com o Estado Moderno 
 
Estado de Direito na Era da Globalização 
 
Evolução do Estado de Direito na Europa e no Brasil 
 
Evolução do Direito e Inovação Jurídica 
 
Direito Positivo e ordens sociojurídicas: a fragmentação do direito 
 
Cultura Jurídica na Globalização: monismo x pluralismo 
 
Cultura Jurídica e Adaptação Social 
 
Sistema de Justiça Privado e Sociedade mundial   
 
Inclusão e Exclusão na regulação privada da na internet 

 
 

 
 

 

Metodologia 
 
Aulas expositivas dos docentes sobre o conteúdo programático. 
 
Seminários discentes sobre os temas abordados nas aulas expositivas como 
mecanismo de aplicação prática dos conceitos estudados em sala. 
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Organização de um evento científico internacional aberto a sociedade, cuja 
organização fica a encargo dos discentes que assumem o protagonismo estudantil 
ao efetivamente entregar um produto científico apto a promover um debate de 
qualidade na comunidade acadêmica. 
 

Critérios de Avaliação 
 
A nota final a ser atribuída aos alunos será resultado da participação dos alunos 
nos debates realizados em sala de aula, apresentação de seminários referentes ao 
conteúdo programático e entrega de produto final do evento científico elaborado ao 
final do curso. 
 
Dessa forma, a nota final a ser atribuída aos alunos(as) será resultado da soma 
dos seguintes elementos: 
1. Avaliação da participação nos debates em sala de aula: análise da capacidade 

de argumentação a partir dos textos propostos na bibliografia. 
2. Avaliação da apresentação dos seminários – crítica e aprofundamento dos 

temas: Avaliação oral, para medir a habilidade de defender oralmente um 
ponto de vista ou a aplicação de um conceito doutrinário 

3. Organização e participação no Evento Científico: Avaliação em grupo, a partir 
do desempenho de papéis específicos, para medir atitudes ou habilidades 
específicas e avaliação da interação entre os alunos. 
Serão organizados 2 eventos pelos alunos de acordo com os eixos temáticos: 
saúde e educação e igualdade e desigualdade social.  
 
Itens que serão avaliados:  

a) Organização do evento; 
b) Divulgação do evento; 
c) Adesão do público;  
d) Palestras dos alunos: aderência temática, pontualidade, oratória. 
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