
DOCENTE PROJETOS DE PESQUISA 

Ana Carla Harmatiuk Matos 

2014 - Atual 
Relações Jurídico-Privadas e Princípios Constitucionais 
Descrição: A "virada de Copérnico" por meio da qual a Constituição (quer em sua dimensão formal, quer especialmente em sua concepção 
substancial) ocupou o lugar central da regulação jurídica do contrato, do patrimônio e da família levou à "constitucionalização do Direito Civil". 
A "constitucionalização" corresponde a retomada antropocêntrica fundamental para o Direito Privado, colocando no centro das relações 
jurídicas a pessoa, em sentido concreto, como sujeito de necessidades. Esta perspectiva vai ao encontro da função hermenêutica constante e 
atualizadora do governo jurídico das relações interprivadas. O sentido e o alcance das normas constitucionais (compostas de regras e 
princípios) são permanentemente contextualizados para sua incidência e eficácia no contrato, na família e na propriedade. Assim, emerge a 
(re)construção, dentro do sistema jurídico, das expressões do Direito Civil na contemporaneidade, de modo coerente com a contraprova 
histórica de todo discurso jurídico. 

Carlos Eduardo Pianovisk Ruzyk 

2014 - Atual 
Grupo de Pesquisa em Arbitragem 
Descrição: O grupo de pesquisa tem por escopo o estudo e a produção acadêmica a respeito das questões relevantes no âmbito da 
arbitragem, especialmente nas modalidades empresarial e de investimento. 
 
2013 - 2014 
Novos perfis das situações subjetivas patrimoniais no Direito Privado Contemporâneo 
Descrição: O presente projeto propõe reflexão acerca das situações subjetivas patrimoniais à luz de uma Teoria Crítica do Direito Civil. A 
pesquisa proposta abarca, assim, aquilo que tradicionalmente se denomina Direito das Obrigações e Direito das Coisas, sem admitir, porém, 
uma clivagem radical entre essas duas searas. Ao contrário, propõe uma lógica de superação de uma compreensão compartimentada, 
visando a examinar os limites e possibilidades de uma revisão conceitual que importe na reestruturação contemporânea (já observada na 
doutrina e, mesmo, na jurisprudência) do estudo das situações subjetivas patrimoniais. Nesse âmbito, devem ser estudadas as 
transformações no âmbito dos contratos, titularidades e relações de consumo que oferecem um novo perfil ao Direito Privado contemporâneo. 
 

Clayton de Albuquerque Maranhâo 

2014 - Atual 
Acesso à Justiça, efetividade e duração razoável do processo civil nos tribunais 
Descrição: O sistema judiciário brasileiro vem se especializando progressivamente, mas em contrapartida é criticável a quantidade de tipos 
recursais e seus sucedâneos no processo civil, a par da possibilidade de conjugação recursal, eternizando o trânsito em julgado da decisão. O 
foro privilegiado, assim como as demandas de competência originária e também os incidentes processuais passíveis de instauração em 
segundo grau e nas instäncias superiores, exigem do profissional do direito, seja ele Advogado, Procurador, membro do Ministério Público ou 
Magistrado, o domínio das técnicas processuais correspondentes para uma plena densificação dos direitos fundamentais processuais 
constitucionalmente assegurados ao cidadão consumidor dos serviços jurisdicionais prestados pelo Estado-Jurisdição.. 
 
2013 - Atual 
A Dimensão Epistemológica do Processo Civil 
Descrição: Para além da discussão jusfilosófica a respeito da natureza científica do Direito, constata-se dos diversos sistemas processuais de 



civil law e common law, bem assim dos modelos processuais correspondentes, uma variação quanto aos aspectos estruturais e funcionais da 
prestação da tutela jurisdicional. Em cada contexto cultural, histórico, social, político e econômico, surgem tutelas diferenciadas, bem assim 
escopos distintos dos serviços jurisdicionais, sobretudo no que concerne aos meios de que dispõe as partes e o juiz na busca da verdade dos 
fatos. Além disso, faz-se necessário superar a visão clássica da doutrina processual civilística no sentido de que a sentença judicial 
circunscreve-se a um mero silogismo processual e que há uma rígida separação entre as questões de fato e as questões de direito. A relação 
entre meios e fins, entre o sistema probatório e a motivação da sentença, converge para a compreensão e a inserção acadêmica numa 
discussão jusfilosófica contemporânea que parte de noções no campo da epistemologia, da lógica e da hermenêutica, objetivando superar 
inúmeros problemas, dentre eles o da razão instrumental do processo civil, próprio da abordagem exclusivamente dogmática.. 
 

Eduardo Talamini 

2011 - Atual 
O poder estatal e a adequação do modo de solução dos litígios ( 
Descrição: Analisar o panorama brasileiro da arbitragem como efetivo meio adequado de resolução de conflito para melhor desenvolvimento 
do estudo da arbitragem, de seus institutos e do modo como o Estado intervém nas arbitragens. Isso tudo visando a segurança e estabilidade 
desse meio de resolução de conflitos que é o mais adequado para a resolução de certos tipos de controvérsias..  
 
2010 - Atual 
Processo e Reformas - Controle do Estado 
Descrição: Pesquisar as reformas a que se tem submetido o processo jurisdicional brasileiro. Estudar questões de direito intertemporal. Avaliar 
o custo sócio-econômico das reformas. Pesquisa que tem como objeitov analisar a compatibilidade da volubilidade do ordenamento jurídico 
processual com o grau de estabilidade exigido para os mecanismos de solução de conflitos. Também visa examinar tendências semelhantes 
no direito comparado; além de estudar os mecanismos jurídicos e sociais de controle dos atos normativos de reforma do ordenamento 
processual. .  
 
Processo arbitral internacional 
Descrição: Arbitragem: conceitos e princípios fundamentais. Arbitragem internacional: conceitos e princípios fundamentais. Os principais 
modelos processuais arbitrais internacionais. A exequibilidade interna das sentenças arbitrais internacionais..  
 

ELIMAR SZANIAWSKI 

2013 - 2014 Direitos de Personalidade e Tutela Inibitória 
Descrição: A pesquisa trata da proteção efetiva aos direitos de personalidade, com base no instituto processual da "tutela inibitória" que se 
preocupa em evitar a ocorrência do ilícito, em vez de cuidar, somente, da indenização do dano, conforme professa a tradicional doutrina 
processualista..  
 
2012 - 2014 Direitos de personalidade: da tutela da "PESSOA" à tutela do "SER". 
Descrição: Estudo da tutela da personalidade do ser humano. Releitura crítica das distinções entre "SER", "PESSOA NATURAL" e "PESSOA 
JURÍDICA"..  
 
2011 - 2013 Direitos de personalidade: Direito à vida e direito à morte 
Descrição: Análise do direito à vida digna e ao fim da vida, na perspectiva da teoria dos direitos de personalidade. Reconstrução de uma base 



teórica para a discussão dos aspectos jurídicos da morte; da eutanásia; da ortotanásia e das diversas práticas médicas relacionadas ao fim da 
vida e da manutenção artificial da vida..  
 

ELTON VENTURI 

2013 - Atual - MEIOS PROCESSUAIS DE DEFESA COLETIVA DE DIREITOS 
Descrição: Com a afirmação de um Estado Social Democrático de Direito, há um distanciamento da ideologia eminentemente liberal e 
individualista para uma mais social e humanista que se materializa com o extenso rol de direitos fundamentais presentes na Constituição. 
Assim, o modelo de tutela coletiva apresenta-se como uma consequência natural para efetiva proteção e exercício dos direitos fundamentais 
que, devido a sua aplicabilidade imediata, se impõe em face ao Estado e a sociedade como um todo. O sistema de tutela coletiva provocou 
uma mudança paradigmática do direito processual civil, uma vez que rompe com o tradicional sistema de tutela individual e se afirma como um 
sistema em apartado regido por princípios próprios. Superou em diversos aspectos o processo individual especialmente no que tange à tutela 
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, se mostrando como um instrumento de garantia de acesso a justiça e participação 
social no exercício dos poderes constituídos. Assim, é necessário analisar sob outra ótica institutos tradicionais do direito processual civil, a fim 
de buscar a eficácia na prestação judicial. Neste sentido devemos voltar os olhos a doutrina nacional que vem sendo protagonista na 
construção de um sistema de processo coletivo robusto, bem como ao direito comparado e a jurisprudência, analisando e, se necessário, 
criticando - a maneira com que os Tribunais vem processando as ações coletivas..  
 
2012 - 2013 -A FIGURA DO JUIZ NA PERSPECTIVA HISTÓRICA DO PROCESSO CIVIL 
Descrição: O ponto central da pesquisa é analisar a evolução histórica do processo civil, de Roma ao Estado Social, mais especificamente na 
figura do magistrado. Há de se pontuar a diferença de revelação da jurisdição em cada época, bem como de que maneira o contexto histórico 
determinou o direito. Será realizado um estudo comparativo das concepções de processo do Estado Liberal e do Estado Constitucional. Ainda, 
de que forma a teoria dos direitos fundamentais atinge a atividade jurisdicional, para a realização da justiça efetiva. Através da presente 
pesquisa objetiva-se esclarecer o fenômeno da amplificação do Poder Judiciário em detrimento dos outros poderes do Estado, bem como as 
causas e os resultados do fenômeno do ativismo judicial no Brasil. É preciso falar sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal como órgão 
político. Mais que isso, a politização da justiça e a legitimidade do Poder Judiciário para agir de modo além do lhe foi previsto na Constituição 
Federal, com base no levantamento de material doutrinário e jurisprudencial. .  
 

EROULTHS CORTIANO JUNIOR  

2013 - Atual - O direito das sucessões entre a propriedade, a família e a autonomia privada 
Descrição: Objetivos: Realizar crítica acerca da insularização do direito das sucessões no plano do estudo do direito civil, de maneira a 
abandonar a postura tradicional acerca do seu objeto, método e estudo, sem abrir mão de sua autonomia científica. Inserir o estudo do direito 
das sucessões no diálogo possível com os principais institutos do direito privado (propriedade, família e autonomia privada). Abrir espaço para 
a construção teórica de uma propedêutica do direito das sucessões. Compreender as razões da estática da produção intelectual na matéria e 
propiciar avanço no atual estado da arte da pesquisa em direito das sucessões. Compreender em que medida o direito das sucessões, por 
catalisar os principais institutos do direito privado, pode permitir a renovação didática do ensino do direito civil. Introdução ou evidências de 



interesses (justificativas): A classificação germânica dos ramos do direito civil (teoria geral, direito das obrigações e dos contratos, direitos 
reais, direito de família e direito das sucessões) ainda remanesce, para fins didáticos ou científicos. Nela, o direito das sucessões está 
insularizado, já que sua autonomia decorre da particularidade do fenômeno que constitui seu objeto (a sucessão causa mortis). No entanto, as 
fronteiras entre o direito das sucessões e os demais ramos do direito civil encontram-se permeadas pelos principais institutos do direito civil 
seus pilares fundamentais quais sejam a propriedade, o contrato e a família. Por outras palavras, o direito das sucessões encerra muito mais 
do que aparece no atual estado da arte da pesquisa. Para usar expressão de Martinez Paz, na substância do direito das sucessões está uma 
representação moral da sociedade, um propósito político e uma finalidade econômica. Além disso, o direito das sucesssões catalisa os mais 
fundamentais institutos jurídicos do direito privado: a propriedade (em sua concepção liberal), a família (na medida em que vincula a 
designação hereditária aos famil.  
 

GABRIEL SCHULMAN 

2014 - Atual - Proteção da pessoa humana na era da biopolítica 
Descrição: Trata-se de grupo de discussão que se dedica a reflexão de temas concernete à saúde, problematizando as relações entre direito e 
saúde. 
 
2006 - Atual -Projeto Virada de Copérnico - Direito Civil 
Descrição: PrOjeto de pesquisa em Direito Civil, coordenado pelo professor Doutor Titular Luiz Edson Fachin..  
 

JOSÉ ANTÔNIO PERES GEDIEL 

2014 - Atual - Refúgio, migrações e hospitalidade 
Descrição: O projeto tem por finalidade prestar assistência jurídica a refugiados e migrantes, na perspectiva da defesa e promoção dos direitos 
fundamentais e humanos, permitindo o aprofundamento e a qualificação dos estudantes de direito em matéria de direito dos estrangeiros, 
além de permitir o desenvolvimento institucional de uma cultura da hospitalidade, de valorização da diversidade cultural e do pluralismo 
jurídico. 
 
2012 - Atual - Direito, Propriedade e Conflitos no Brasil: estudo de casos judicializados 



Descrição: O projeto de pesquisa tem como objetivo central analisar os conflitos judicializados decorrentes da disputa pela terra e por riquezas 
naturais, entre povos e comunidades tradicionais e pessoas jurídicas privadas que desenvolvem projetos de exploração econômica desses 
bens, especialmente na Amazônia..  
 
2004 - Atual - Núcleo de Direito Cooperativo 
Descrição: Realizar levantamento e estudos, investigar as possibilidades de ampliação e adequação do instrumental jurídico às necessidades 
dos grupos que produzem com base na cooperação e na autogestão. Analisar a compatibilidade de tais práticas com a forma jurídica das 
sociedades cooperativas e das associações sem fins lucrativos..  
 

LUIZ EDSON FACHIN 

2013 - Atual - Relações Jurídico-Privadas e Princípios Constitucionais 
Descrição: A "virada de Copérnico" por meio da qual a Constituição (quer em sua dimensão formal, quer especialmente em sua concepção 
substancial) ocupou o lugar central da regulação jurídica do contrato, do patrimônio e da família levou à "constitucionalização do Direito Civil". 
A "constitucionalização" corresponde a retomada antropocêntrica fundamental para o Direito Privado, colocando no centro das relações 
jurídicas a pessoa, em sentido concreto, como sujeito de necessidades. Esta perspectiva vai ao encontro da função hermenêutica constante e 
atualizadora do governo jurídico das relações interprivadas. O sentido e o alcance das normas constitucionais (compostas de regras e 
princípios) são permanentemente contextualizados para sua incidência e eficácia no contrato, na família e na propriedade. Assim, emerge a 
(re)construção, dentro do sistema jurídico, das expressões do Direito Civil na contemporaneidade, de modo coerente com a contraprova 
histórica de todo discurso jurídico..  
 

LUIZ GUILHERME MARINONI  

2014 - Atual Cultura jurídica norte americana: influências e possíveis aplicações ao direito brasileiro 
Descrição: A presente pesquisa tem o objetivo de compreender os institutos do direito estadunidense que vêm influenciando o sistema jurídico 
brasileiro, buscando suas raízes históricas e epistemológicas. A análise da mentalidade jurídica que levou ao surgimento de tais institutos, 
bem como do modo como a mentalidade atual os recepciona, permitirá confrontar suas aplicabilidades ao direito brasileiro..  
 
 



MANOEL CAETANO FERREIRA 
FILHO 

2012 - Atual - FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO CIVIL 
Descrição: Procura analisar a função social do processo civil no ordenamento jurídico brasileiro. A partir de um estudo doutrinário do tema da 
função social com posterior aplicação ao instituto do processo procurar-se-á demonstrar a importância da adoção pelo judiciário desta 
perspectiva, objetivando a transformação da realidade brasileira. Outrossim, serão analisados casos concretos em que a racionalidade da 
função social do processo seria determinante no julgamento da causa..  
 
2005 - 2010 - O CONTEXTO JURÍDICO E A APLICAÇÃO LÓGICA DOS EFEITOS INFRINGENTES NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
Descrição: Através da conexão entre o ponto do raciocínio lógico linguístico e a esfera de aplicação do direito processual civil, auxílio à 
atuação de magistrados e de todos que se encontram envolvidos pelo mando judicial, no uso correto da escrita como forma de obtenção de 
uma prestação jurisdicional inteligível e completa, evitando assim a protelação da ação judicial..  
 

MARIA CÂNDIDA KROETZ 

2014 - Atual - CONTRATOS E RESPONSABILIDADE CIVIL - RELEITURAS CONTEMPORÂNEAS NO DIREITO BRASILEIRO 
Descrição: O presente projeto de pesquisa tem por objetivo, ante a existência de novos referencias no âmbito contratos dos contratos e 
responsabilidade civil, identificar as ambivalências emergentes no Brasil à luz do direito contemporâneo. A função social dos contratos é um 
preceito de ordem pública, hoje inserido no direito brasileiro tanto pelo art. 421 quanto pelo art. 2.035 do CC/2002. A responsabilidade Civil, 
por sua vez, é um fenômeno jurídico que perfaz uma relevante mediação entre certas práticas sociais e a sua respectiva proteção ou 
reprovação jurídica. Em suma busca-se uma releitura destes tradicionais institutos do direito civil à luz da dogmática civil-constitucional 
contemporânea que revolucionou a ótica do direito civil, cada vez mais atenuando as fronteiras entre público e privado. .  
 

PAULO ROBERTO NALIN 
1996 - Atual - Projeto de Pesquisa Virada de Copérnico 
Descrição: Programa interinstitucional de pesquisa jurídica, do qual participam os Programas de Pós-Graduação em Direito da UFPR e UERJ.  
 



RODRIGO XAVIER LEONARDO 

2013 - Atual - A experiência e a prudência, no direito dos contratos, após o primeiro decênio do Código Civil Brasileiro 
Descrição: Após o primeiro decênio de vigência do Código Civil, busca-se avaliar a repercussão nos tribunais dalgumas principais alterações 
em matéria de direito dos contratos. No período de 2013-2014, a pesquisa terá como foco os temas do desligamento da relação contratual e 
os contratos coligados. BANPESQ 2013990227.  
 
Integrantes: Rodrigo Xavier Leonardo - Coordenador. 
2010 - 2011 - Prescrição e decadência: quarenta anós após Agnelo Amorin Filho 
Descrição: Projeto de iniciação científica destinado a investigar os impactos da teoria proposta por Agnelo Amorin Filho no pensamento 
jurídico brasileiro, especialmente no que diz reseito aos institutos da prescrição e da decadência - PIBIC.  
 

ROSALICE FIDALGO PINHEIRO 

2010 - Atual Os contratos imobiliários e as novas formas de contratualidade no direito brasileiro 
 
2008 - Atual - Núcleo de Pesquisa em Direito Civil e Constituição 
Descrição: O Núcleo de Pesquisa em Direito Civi e Constituição está inserido no Programa de Mestrado em Direito das Faculdades Integradas 
do Brasil, em Direito Constitucional, com área de concentração em Direitos Fundamentais e Democracia. Partindo da linha de pesquisa 
"Constituição e Condições Materias da Democracia", congrega pesquisadores e estudantes da Pós-graduação e Graduação em Direito, que 
desenvolvem Projetos de Pesquisas Individuais, Cursos de Extensão e Projetos de Iniciação Científica..  
 
2008 - Atual - Sociedade da Informação: Democracia, Desenvolvimento e Inclusão Tecnológica 
Descrição: Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD) entre os Programas de Pós-graduação em Direito da UFSC, UNISANTOS, PUC-PR 
E UNIBRASIL.  
 

SERGIO CRUZ ARENHART 

2011 - 2012 - Efetividade e técnica processual: reflexões sobre a execução da tutela específica 
 
2010 - Atual - O stare decisis e a afirmação do direito fundamental a uma tutela jurisdicional tempestiva 
Descrição: O objetivo geral da pesquisa é, mediante uma aproximação crítica entre as tradições jurídicas do common law e a do civil law, 
compreender a relevância do stare decisis instituto referente à obrigatoriedade dos precedentes judiciais - para a efetividade do direito 



fundamental a uma tutela tempestiva, assegurado constitucionalmente no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal..  
 
2010 - Atual - Constituição e tutela jurisdicional: análise das formas alternativas de resolução de litígios 
Descrição: Este projeto visa ao exame da adequação entre meios alternativos de solução de litígios (arbitragem, Justiça Desportiva, entre 
outros) e o princípio constitucional do acesso à justiça. A elevação das garantias processuais como o devido processo legal e a 
inafastabilidade da jurisdição ao plano constitucional coloca em xeque a emergência de formas de soluções de controvérsias que pretendem 
afastar a interferência do Estado em questões particulares. Neste sentido, é essencial dirigir-se ao exame fundamentalmente da arbitragem e 
da justiça desportiva à luz das garantias da Constituição da República..  
 

Clara Maria Roman Borges 

 
2014 - Atual - Política criminal de combate à violência contra a mulher 
Descrição: O presente projeto tem por objetivo realizar um estudo das políticas estatais brasileiras contemporâneas para combater a violência 
de gênero, mais especificamente a violência contra a mulher. Além disso, busca realizar uma análise crítica da restrição dessas políticas ao 
âmbito criminal, bem como por meio de investigação empírica verificar a eficácia das medidas que implementam tais políticas.. 
 
2011 - Atual - Sistema penal e normalização 
Descrição: Este projeto tem o objetivo de realizar estudos a respeito das atuais práticas de controle social engendradas pelo sistema penal 
para neutralizar os excluídos e turbadores do mercado a partir da sua normalização.. 
 



Jacinto Nelson de Miranda Coutinho 

 
2013 - Atual - Processo Penal, Psicanálise e Modernas Técnicas de Intervenção Psicológica - Novas Formas de Atuação 
Descrição: O presente projeto irá analisar as bases principiológicas e teóricas da interlocução entre as Ciências Jurídicas e as Ciências 
Psicológicas, mais especificamente nos campos do Direito Processual Penal, da Psicanálise e de outras modernas técnicas de intervenção 
psicológicas, tais como a Programação Neurolinguística PNL e a Hipnose Ericksoniana. Em um primeiro momento, serão estudadas como as 
ciências da psique ajudam o trabalho investigativo realizado por parte das Polícias Judiciárias e do Ministério Público, as quais, quando 
utilizadas com excelência e profissionalismo, tornam-se importantes instrumentos capazes de fornecer aos órgãos persecutórios poderosos 
indícios de autoria e materialidade dos crimes. Em paralelo, apontar-se-ão quais são as metodologias empregadas pelos peritos criminais, se 
delas são obtidos resultados satisfatórios e qual o valor atribuído pelo Poder Judiciário às provas e/ou indícios obtidos através destas técnicas. 
Posteriormente, serão analisados casos concretos em que tais técnicas foram utilizadas, quais os resultados que nestes casos foram obtidos, 
e como são feitas empiricamente tais intervenções no processo penal. Por último, será analisado se há alguma efetiva regulação da matéria e, 
se não houver, serão apresentadas propostas neste sentido.. 
 

Katie Silene Cáceres Aguello  

 
2013 - Atual - Identificação dos suspeitos nos flagrantes por crimes de tráfico de drogas no Distrito Federal, Salvador e Curitiba: dinâmica e 
influência dos preconceitos raciais e sociais na definição das condutas de usuário e traficante 
Descrição: O projeto possui dois focos: a) a análise dos autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas no período de janeiro de 2007 a 
janeiro de 2012 no Distrito Federal, Salvador e Curitiba, com o fim de determinar padrões diferenciados de atuação segundo os grupos 
étnicos-raciais; b) análise do depoimento de policiais sobre a definição do 'estado de suspeição' e distinção entre traficantes e usuários a partir 
de suas características comportamentais, sociais e raciais.". 
 
2013 - Atual - Mulheres condenadas pelo tráfico de drogas: uma análise sobre a atuação do sistema de justiça criminal de Curitiba e Região 



Metropolitana em face dos Direitos Fundamentais 
Descrição: A pesquisa objetiva analisar as sentenças e acórdãos condenatórios naquilo que possuem de Direito Penal do autor e Direito Penal 
do ato, especialmente no que se refere às condenações de mulheres pela Lei 11.343/06. Projeto aprovado pelo Departamento de Direito 
Penal. Inicialmente partiremos da amostra das sentenças condenatórias das mulheres entrevistadas no Presídio Feminino de Piraquara, onde 
se analisou o perfil socioeconômico das mulheres presas por tráfico. 

Paulo Cesar Busato 

 
2012 - Atual - Uso de drogas e justificação pelo procedimento 
Descrição: O projeto pretende estudar a viabilidade do avanço na discussão da tratativa dogmática da polêmica questão do uso de drogas. 
Para tanto, a fórmula de estudo escolhida é a da justificação procedimental. Tendo sido já estudada no caso do aborto, sendo inclusive 
adotada recentemente pela legislação uruguaia em casos deste crime contra a vida, sabe-se que há um incremento na proteção do bem 
jurídico muito maior do que o que resulta de técnicas de tipificaçlça~qo qu, de algum modo, venham a incrementar a punição do caso. Assim, 
investiga-se aqui a s possibilidades de obtenção de resultados sociológicos melhores pela via da justificação procedimental, nos casos de uso 
de entorpecentes, como alternativa à via punitiva e à via da descriminaliação.. 
 
2012 - Atual - Direito penal internacional 
Descrição: Trata-se de um projeto de pesquisa que pertende abrigar discussões a respeito de temas polêmicos sobre a teoria do delito, sobre 
fundamentos político criminais e princípios regentes do sistema penal, a partir do âmbito do direito internacional. Abordar-se-á não apenas os 
tratados internacionais a respeito da matéria, mas também as codificações e a necessidade de aproximação dos dois grandes sistemas 
jurídicos contemporâneos: o common law e o civil law. O grupo pretende produzir artigos e cursos de extensão sobre os temas desenvolvidos 
e conectar com disciplonas topicas oferecidas para a graduação da UFPR. 
 

Priscilla Placha Sá 

 
2014 - Atual - Mulheres e Sistema Penal: A questão da mulher autora de crime e privada de liberdade 
Descrição: O presente projeto pretende avaliar a questão de gênero, a partir do cárcere, considerando que este é a instituição total que, por 
excelência, representa um modelo de opressão do poder punitivo. Poder punitivo que se estrutura a partir da ideia de que as mulheres-
feiticeiras, representavam o mal em si , numa perspectiva criminológica, cuja genealogia relaciona-se com o Martelo das Feiticeiras. O sistema 
penal, que suscita vários recortes de classe, raça e gênero, desemboca no sistema penitenciário; e é no cárcere que se situa o locus da 
presente para ver como se projetam o patriarcado, a misoginia e o sexismo.. 
 
2014 - Atual - Criminologia como interrogação ao sistema penal 
Descrição: O presente projeto pretende colocar em evidência as vicissitudes e permanências do sistema penal, estruturado por meio de um 
discurso dito neutro da dogmática jurídico-penal, tanto pela teoria do crime quanto pela teoria da pena. A pretensão da evidência, baseada em 
autores da linha da criminologia que entendem que ela precise ser pensada como ato de poder, como saber, e da necessidade de interrogar o 
que o sistema penal tem produzido, sobretudo "arquivado" em seu sistema penitenciário, como lugar-destino dos delinquentes. Mas também 
questionar - e essa seria uma das marcas da própria estruturação do sistema penal - que lugar, que olhar, destina-se às vítimas, para muito 



além do discurso jurídico de proteção de bens jurídicos. Como parece ter sido uma metodologia de vários estudos da criminologia, a presente 
pesquisa buscará fazer vários recortes, ao longo de sua duração, porque se pensa que esse é o campo da singularidade e da pluralidade.. 
 

Aldacy Rachid Coutinho 

 
2013 - 2013 - OS 70 ANOS DA CLT 
Descrição: VISA ANALISAR OS MARCOS HISTÓRICOS DA CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO DESDE O ADVENTO DA 
CLT EM 1943. 
 
2013 - Atual - AS EMPRESAS MULTINACIONAIS E O DIREITO DO TRABALHO: ESTUDO COMPARADO ENTRE BRASIL E URUGUAI 
Descrição: Objetivo da pesquisa: (a) mapear a presença das empresas multinacionais e seu impacto na construção de um sistema rede 
relações de trabalho no Brasil e no Uruguai; (b) analisar o atendimento das Diretrizes da OCDE para as EMN e da Declaração da OIT sobre as 
empresas multinacionais; (c) identificar práticas sindicais frente às empresas multinacionais; (d) levantar o impacto das greves e negociações 
coletivas na regulação e práticas de conduta.. 
 

Celso Luiz Ludwig 

 
2013 - Atual - Filosofia crítica descolonial: o ser, o saber e o poder, princípios críticos e a libertação 
Descrição: A pesquisa tem por objetivo estudar a colonização de ser, do saber e do poder no mundo sul, em especial na América Latina, na 
ótica das possibilidades e necessidades de uma descolonização ontológica, epistemológica e política.. 
 
2013 - Atual - Direito, História e Poder Judiciário 
Descrição: A pesquisa busca compreender as origens históricas do "sistema judiciário" brasileiro, especificamente entre os séculos XVIII e 
XIX, para que se possa dar conta de uma análise crítica das formas jurídicas prevalecentes no Brasil emancipado.. 
 
 
2011 - Atual - O instituto jurídico da função social da propriedade sob a perspectiva ds filosofias modernas, pós-modernas e transmodernas 
Descrição: A pesquisa tem por objetivo estudar os principais conceitos e práticas que envolvem o conceito de propriedade e sua função social 
nas diferentes óticas da modernidade, pós-modernidade e transmodernidade. 



 

Cesar Antonio Serbena 

 
2014 - Atual - PESQUISAS EMPÍRICAS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS CORRENTES FILOSÓFICAS DO 
PRAGMATISMO E DO REALISMO JURÍDICO 
Descrição: O presente plano de pesquisa será desenvolvido com base em três objetivos específicos: 1. Analisar os métodos de pesquisa 
empírica utilizados nos estudos sobre políticas públicas visando: 1.1. Identificar as contribuições dos métodos de pesquisa empregados; 1.2. 
Identificar as possíveis limitações desses métodos. 2. Caracterizar as correntes filosóficas do realismo jurídico e do pragmatismo, buscando as 
suas eventuais relações com o estudo das políticas públicas, especialmente quanto à forma pela qual essas correntes filosóficas podem 
justificar a utilização de métodos empíricos no presente campo de estudo. 3. Identificar o estado em que se encontram os estudos jurídicos em 
políticas públicas.. 
 
2011 - Atual - TRANSPARÊNCIA, DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PROCESSUAIS INFORMATIZADOS NO 
BRASIL 
 

Ilton Norberto Robl Filho 

 
2013 - Atual - Controle Judicial no Estado Democrático de Direito: o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça 
Descrição: Este Projeto de Pesquisa analisará o controle judicial no Estado Democrático de Direito brasileiro. Trata-se de pesquisa que 
observará o controle judicial em uma dupla perspectiva: i) controle que o Poder Judiciário exerce sobre o Estado, a sociedade civil e os 
cidadãos por meio do controle judicial de constitucionalidade e ii) controle interno e externo sobre o Poder Judiciário. Para enfrentar o tema do 
controle judicial no Estado Democrático de Direito, serão estudadas a maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal exerce o controle 
concentrado de constitucionalidade e as consequências políticas e jurídicas desse controle, fazendo o levantamento empírico de todas as 
decisões do STF no controle concentrado a partir de 1988. Também será observado como o CNJ utiliza suas competências constitucionais 
para promover o controle do Poder Judiciário. Desenvolver-se-ão as concepções teóricas sobre o Estado Democrático de Direito e da 
accountability neste projeto, utilizando-se ainda os estudos empíricos do Direito e uma nova visão do Direito Comparado Constitucional nesta 
pesquisa.. 
 
2013 - Atual - Jurisdição constitucional e democracia 
Descrição: Após longo processo de redemocratização iniciado em 1985, inúmeros desafios teórico-praticos ainda se apresentam no campo 
jurídico brasileiro. Passados mais de 23 anos da promulgação da vigente Constituição, questões como a concretização de Direitos 
Fundamentais, o Ativismo Judicial, a eficácia de garantias fundamentais e os limites dos poderes em uma democracia constitucional assumem 
contornos de extrema relevância em função do déficit de efetividade que tais demandas ainda apresentam. Tal cenário, muito presente em 
sociedade de modernidade tardia, como o Brasil, engendra uma crise paradigmática de dupla face: por um lado, paradigmática, com a não 
superação dos elementos centrais do modelo positivista, refratário às demandas de uma sociedade complexa e pluralista; e, de outro lado, a 
crise dos modelos interpretativos baseados em velhos esquemas da filosofia da consciência. Tudo isso resulta no contexto atual, marcado 
pela baixa constitucionalidade que se produz (e reproduz) na pratica do direito, em sua difusão dogmática e no seu modelo de ensino.É a 
partir da reflexão, encetada a partir do marco teórico do Neoconstitucionalismo, que emerge a centralidade contemporânea dos fenômenos da 
Jurisdição Constitucional e da democracia. Desta reflexão maior emergem questões de suma importância para a consolidação democrática 
(pós-1988), tais como: i) problemas sobre o acesso à justiça, ii) impasses em relação às garantias fundamentais no processo penal, iii) a 
formação de uma tutela efetiva dos Direitos Fundamentais e Difusos em face da transnacionalidade que afeta o campo do jurídico global. 



Trata-se de projeto vinculado ao grupo de pesquisa Jurisdição Constitucional e Democracia, do projeto de mestrado em Direito da UPF. 

Katya Koziscki 

2012 - Atual - Judicial Review 
Descrição: Em relação à questões moral e políticamente relevantes (especialmente quanto aquelas que envolvem direitos fundamentais e 
questões de autonomia privada), demonstrar que a adoção de uma perspectiva "fraca" de judicial review pode atribuir maior legitimidade 
democrática às decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle de constitucionalidade, contribuindo também para a 
realização do princípio democrático..  
 
2011 - Atual - Entre o passado e o futuro: limites e possibilidades da jurisdição constitucional 
Descrição: O projeto busca analisar a construção do instituto do judicial review, os limites de atuação do Poder Judiciário e a chamada 
judicialização da política, sendo seu marco teórico principal a teoria da desconstrução de Jacques Derrida..  
 

Luis Fernando Lopes Pereira 

2008 - Atual - Estudos setecentistas: estrutura político-jurídica portuguesa na colônia 
Descrição: Estudo das bases jurídicas que permitiram a construção de uma máquina administrativa burocrática portuguesa no Brasil do século 
XVIII. 
 
2006 - 2007 - História da Cultura: a construção da identidade brasileira no século XIX 
Descrição: Projeto ligado ao Núcleo de Pesquisa Dossiê das Nações que tem por objetivo resgatar a cultura jurídica do Brasil do século XIX, 
bem como discutir as bases de construção de uma base simbólica para o poder real e para a sustentação de uma identidade nacional..  
 

Maria Carla Pereira Ribeiro 
2014 - Atual - Regulação de Riscos Empresariais no âmbito da atividade de Pesquisa & Desenvolvimento para a Inovação 
Descrição: Bolsa de Produtividade. O projeto, além da finalidade final de busca de sinalizadores à promoção sistemática do aumento da 



proporção de investimento privados em P&D, possui como meta e desafio a avaliação da possibilidade do uso de instrumentos jurídicos 
alternativos, mormente os contratos de prevenção de riscos, como instrumental auxiliar ao mencionado incremento, no âmbito de transferência 
de tecnologia..  
 
2013 - Atual - DIREITO À SAÚDE E ARTE: A EMPRESA DE ENTRETENIMENTO A SERVIÇO DA CRIANÇA EM AMBIENTE HOSPITALAR 
Descrição: A qualidade de vida do ser humano vulnerável por questões de saúde tem sido associada a iniciativas relacionadas à arte, como 
demonstra a experiência já consagrada de atividades relativas ao voluntariado. O presente projeto busca ir além desse viés do cuidado 
vincado apenas na solidariedade, para sugerir meios de organização empresarial como instrumento para os mesmos objetivos de associação 
do direito à saúde e o acesso à arte. Partindo do pressuposto de que assegurar à criança hospitalizada a proteção e o cuidado necessários ao 
seu bem-estar é compromisso que não se limita ao Estado, à família e às instituições hospitalares, porquanto a promoção do direito à saúde é 
dever de todos os cidadãos, o presente projeto visa à real e efetiva compreensão da dimensão jurídica e social do direito à saúde e da função 
social da empresa. Em tal sentido, objetiva encontrar soluções viáveis de incentivo e implementação de atividades organizadas, voltadas ao 
entretenimento especial e delicado de crianças que se encontrem em situação de vulnerabilidade, porquanto em ambiente hospitalar..  
 

Marcos Wachowicz 

2014 - Atual 
PROJETO CNPq- MinC - Em Busca de um Marco Legal para a Economia Criativa: Reflexos da Sociedade da Informação no Trabalho Criativo 
da Propriedade Intelectual 
Descrição: A economia criativa é um espaço de re-encontro entre a lógica da necessidade econômica e da liberdade típica da criatividade 
cultural. Sua dinamização na forma de política pública permite reinventar funções políticas e simbólicas do Estado. Dessa forma, comércio e 
intercâmbios culturais, embora realizados nos mercados e por agentes culturais autônomos, deveriam por princípio e também por necessidade 
política, se submeterem a lógica do bem público e dos processos democráticos da concentração e de accountabilty, interesses particulares 
ganham espaço na dimensão política nos quadros de valorização e reconhecimento da diversidade cultural e de sua associação com o 
desenvolvimento integral. O Direito Autoral não é um direito absoluto, cujo diapasão de análise seja eminentemente privatista ou mercantilista, 
nem fruto de uma visão maximalista de tutela e proteção da propriedade intelectual, cujo ideário dominante foi decisivo para consolidar o 
Acordo TRIPs, isto no ano de 1994, no qual se estruturou também a Organização Mundial do Comércio - OMC sob os augúrios do livre 
comércio, das reduções das barreiras alfandegárias e da promoção do desenvolvimento e cooperação internacional. Nesse contexto, uma 
fração, a legislação autoral brasileira, é um instrumento privilegiado que pode regular o processo produtivo da cultura e da criatividade, em 
especial dos setores criativos, definido a repartição de dividendos, permitindo usos livres pelo público e acolhendo ou rejeitando novos 
processos produtivos. A necessidade de uma analise crítica da legislação autoral brasileira é muito clara quando se percebe o desequilíbrio 
em relação ao sentido público e privado, e também, quando se observam manifestações positivas da sociedade civil brasileira com relação a 
reforma da lei, principalmente no que concerne à precariedade do trabalhador criativo em especial em termos trabalhistas e previdenciários. 
Tais questionamentos demonstram a urgência e a importância da pesquisa proposta no presente projeto, justificando a necessidade de se 
fazer uma ampla e profunda reflexão sobre o ordenamento jurídico brasileiro dentro de um contexto real e sistêmica da complexidade da 
sociedade da informação, para alcançar as soluções jurídicas adequadas para a tutela dos direitos intelectuais dos trabalhadores criativos. 
Neste sentido, o projeto pretende investigar as necessidades de ruptura paradigmáticas do direito brasileiro no que se refere à propriedade 
intelectual relacionada ao trabalho criativo dentro dos seguintes contextos que se empreenderão na pesquisa: (i) do contexto internacional; (ii) 
do contexto nacional; (iii) do contexto cultural; (iv) do contexto da inclusão tecnológica da sociedade da informação; e, (v) do contexto da 
economia criativa. .  
 

Ricardo Marcelo da Fonseca 
2013 - Atual - Direito, história e poder judiciário 
Descrição: A pesquisa busca compreender as origens históricas do sistema judiciário brasileiro, especificamente entre os séculos XVIII e XIX, 



para que se possa dar conta de uma análise crítica às formas jurídicas prevalecentes no Brasil emancipado..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (12) .  
Integrantes: Ricardo Marcelo Fonseca - Integrante / Celso Luiz Ludwig - Integrante / André Peixoto de Souza - Coordenador / Luiz Fernando 
Coelho - Integrante / António Manuel Hespanha - Integrante. 
2010 - Atual - Projeto Integrado de Recuperação da Memória do Setor de Ciências Jurídicas da UFPR 
Descrição: O presente Projeto tem como objetivo geral resgatar a história institucional, cultural e social da Faculdade de Direito no seu 
primeiro centenário, o que tem sido feito em três frentes principais: recuperação das estruturas curriculares do curso; identificação das 
estruturas institucionais em que a Faculdade de Direito se moldou; resgate do corpo docente de todas as disciplinas. Como objetivos 
específicos: a exploração dos perfis científicos e das vocações teóricas do curso; a formulação de quadros prosopográficos, construídos a 
partir da investigação sobre os dados pessoais, socioeconômicos, culturais e valorativos dos docentes; a pesquisa sobre as relações que o 
Curso mantinha com as diversas instituições (IAP, OAB, IHGB, por exemplo); a verificação da relação, de resistência ou de colaboracionismo, 
mantida pela Faculdade de Direito com os regimes ditatoriais (1937-1945 e 1964-1985); o estudo do papel da política estudantil, 
especialmente através do CAHS. Confia-se, ainda, na articulação e apoio técnico da TV da UFPR para a produção de um documentário sobre 
os 100 anos da Faculdade de Direito, e na criação de um sítio eletrônico para divulgação de dados (dissertações, teses, discursos, etc.) sobre 
os juristas que passaram pela instituição. Metodologicamente, o desenvolvimento dos trabalhos tem contado com o levantamento, a 
separação e a organização dos documentos angariados, além de valer-se do método prosopográfico. Paralelamente às defesas de duas 
dissertações de mestrado, inseridas neste Projeto, como resultados podem ser elencados o levantamento, a organização e a seleção do 
material contido no acervo inativo do Curso de Direito; a digitalização de parte das teses de livre docência e cátedra (1916-1959); a busca dos 
programas de ensino (1913-1945); a recuperação anual das grades curriculares e da composição do corpo docente (1913-1979); o 
levantamento de dados biográficos e produção teórica dos primeiros professores (1913-1953); a reunião de documentos relacio.  

Sérgio Said Staut Júnior 

2013 - Atual - A hermenêutica no direito brasileiro 
Descrição: Resumo: O desenvolvimento e o aumento da complexidade da sociedade, através da multiplicidade das relações jurídicas, foram 
suficientes para refutar a pretensão lógico-positivista de que apenas a regulamentação da matéria em lei bastaria para garantir a completude e 
a efetividade do direito. Ante a este cenário pós-moderno, o neoconstitucionalismo optou pelo retorno do jurista ao seu antigo papel de criador 
do direito, pelo reconhecimento da pluralidade das fontes jurídicas e pela instituição de conceitos abertos e indeterminados, soluções as quais 
objetivavam conferir versatilidade às normas de forma a resgatar a sociabilidade do direito e sua capacidade de realização de justiça material 
através da hermenêutica. Porém, em que pesem tais mudanças, o ordenamento brasileiro padece por adotar a imbricação dos métodos 
tradicionais clássico e moderno para a interpretação, de forma que a hermenêutica resta limitada pela objetividade na formação de conceitos e 
pelo protagonismo do intérprete na compreensão das normas, o que permite a relativização do direito, o não reconhecimento de sua 
autonomia e a incapacidade de desempenho de sua função social. Desse modo, ainda que sob a égide de um Estado do bem-estar social, a 
possibilidade de interpretações desregradas passa a servir de meio para eximir o Estado do dever de primar pelos direitos fundamentais e de 
garantir aos cidadãos a previsibilidade e a exigibilidade de um direito certo, legítimo e estável. É fundamental, portanto, a superação da 
instrumentalização da dogmática jurídica para que o cidadão brasileiro liberte-se de uma realidade em que igualdade e justiça restringem-se 
ao texto constitucional. Busca-se, enfim, prevenir que a imprevisibilidade e a descrença no direito comprometa, efetivamente, o 
desenvolvimento social do Brasil. .  
 
2010 - Atual - As relações de pertencimento no direito e na história: posse e propriedade 
Descrição: Resumo: O presente projeto de pesquisa procura analisa a conformação histórica da posse no direito brasileiro, da segunda 
metade do século XIX até o início do século XX com o advento do Código Civil de 1916, demonstrando as vicissitudes e peculiaridades no 
processo de elaboração teórica desse instituto jurídico. Trata-se de estudar alguns dos principais discursos sobre a teoria possessória 
constituídos na doutrina, na legislação e em parte dos julgados brasileiros do período, sem desconsidera o momento de transição do Brasil e 
de sua cultura jurídica. Observa-se, inicialmente, que o direito não pode ser compreendido distanciado de seu tempo e lugar. Considerando a 
relevância da dimensão jurídica para a compreensão de uma determinada realidade, procura-se destacar a tipicidade da cultura jurídica 
brasileira do século XIX que a difere, em muito, da cultura jurídica europeia. Objetivo Geral: Realizar uma análise do instituto da posse no 
Brasil e sua relação com o conceito moderno de propriedade, analisando as vicissitudes do processo de construção dessa categoria jurídica 
na formação da cultura jurídica brasileira. 



 
 
 

Tatyana Sheila Friedrich 

2008 - Atual - Direito Internacional - Banpesq/Thales 2008022586 UFPR 
Descrição: Projeto de pesquisa base para o Núcleo de Estudos em Direito Internacional (NDI) da UFPR que realiza pesquisa e extensão..  
 
2004 - Atual - Direito da Integração Regional 
Descrição: Realização de estudos na área da integração regional, nos aspectos econômicos, sociais e culturais, com ênfase na 
regulamentação jurídica, com alunos da graduação e da pós-graduação.  
 

Thereza Cristina Gosdal 

2010 - Atual -Trabalho e Regulação no Estado Constitucional - grupo de pesquisas 
Descrição: Integrante do grupo, coordenadora da linha de pesquisa "Lutas antipatriarcais e contra a discriminação".  
 
2001 - Atual - Núcleo de Pesquisa Trabalho Vivo 
Descrição: Grupo de pesquisas em Direito do Trabalho, integrando a linha de pesquisa "Direitos Fundamentais, Trabalho e Principais 
Instrumentos de Direitos Humanos.  
 

Wilson Ramos Filho 

2013 - Atual - Trabalho em condição análoga à de Escravo 
Descrição: O presente trabalho, busca compreender o trabalho em condições análogas à de escravo como um dos sustentáculos da extração 
da mais-valia absoluta e reprodução do capital no Brasil. Debruça-se sobre as políticas públicas de combate a precarização e as 
particularidades do trabalho precarizado no campo e na cidade..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) / Doutorado: (1) .  
Integrantes: Wilson Ramos Filho - Coordenador / Gabriela Caramuru Teles - Integrante. 
2010 - Atual - Grupo de Pesquisa CNPQ Trabalho e Regulação no Estado Constitucional 
Descrição: Líder(es) do grupo: Wilson Ramos Filho Funcionando como atividade conexa ao Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia 
das Faculdades Integradas do Brasil (UNIBRASIL), este núcleo se relaciona à linha 1 do Programa de Mestrado ? Constituição e Condições 



Materiais da Democracia ? e contém duas temáticas principais: a primeira, intitulada JURISPRUDÊNCIA CRÍTICA E CRÍTICA DA 
JURISPRUDÊNCIA, coordenada pelo Professor MSc. Ricardo Nunes Mendonça, e a segunda, denominada TRABALHO, DIREITO E LUTAS 
INSTITUINTES, coordenada pelo professor MSc. Marcelo Giovani Batista Maia, ambas supervisionadas pelo Prof. Dr. Wilson Ramos Filho. O 
Grupo é integrado por doutores e mestres e por mestrandos e doutorandos (além de alguns alunos de graduação e de pós-graduação 
convidados) que submetem ao debate prévio os resultados preliminares de suas investigações de modo a possibilitar não apenas a circulação 
de idéias, mas principalmente a produção coletiva do conhecimento. A articulação das temáticas e a vinculação com a linha 01 do Programa 
se coadunam não apenas com a área de concentração em Direitos Fundamentais e Democracia, mas também com uma de suas mais 
importantes disciplinas curriculares, que emprestou o nome para a organização do Núcleo de Pesquisas ?Trabalho e Regulação no Estado 
Constitucional..  
 
2010 - Atual -Direção Coleção Mirada a Bombordo Editora Juruá 
Descrição: Na Coleção Mirada a Bombordo Editora Juruá são publicadas algumas das dissertações de mestrado e teses de doutorado dos 
integrantes do Grupo de Pesquisa Trabalho e Regulação no Estado Constitucional - PPGD UniBrasil - e, além disso, a mesma coleção publica 
semestralmente volume de coletânea com os resultados das investigações dos membros do grupo. Em julho de 2010 foi editado o primeiro 
volume e em março de 2011 o segundo volume da obra coletiva Trabalho e Regulação no Estado Constitucional organizado pelo Professor 
Wilson Ramos Fillho. 

Abili Lázaro Castro de Lima 

2011 - Atual - Avanço das políticas neoliberais no contexto da globalização econômica e desmanche do Direito: um estudo na realidade 
brasileira - BANPESQ 2011025387 
Descrição: A pesquisa tem o escopo de analisar a influência do discurso pretensamente científico que oculta o caráter político das decisões 
econômicas e teorias neoliberais, tendo em vista que o neoliberalismo é apregoado como a Ciência Econômica por excelência, desprovida de 
ideologia (ou pós-ideológica). Em se tratando de uma pesquisa jurídica, o enfoque principal é o exame do desmanche do Estado, o 
esvaziamento do debate político, preterido diante das questões técnicas da economia. Sucumbe o debate público da economia já que esta é 
tratada como ciência exata, âmbito exclusivo dos especialistas . Ademais, ainda nos impactos jurídicos, torna-se necessário considerar a 
incidência sobre a classe trabalhadora, que enfrenta a nominada desregulamentação , ou, mais cinicamente, a flexibilização dos direitos, que 
não é mais que a negação dos direitos. .  
 
 
2010 - Atual - Pensamento jurídico crítico 
Descrição: A investigação visa o levantamento bibliográfico para o Grupo de Pesquisa do PET-Direito da UFPR. O projeto de pesquisa está 
inscrito no BANPESQ/THALES sob número 20100024678..  
 

Alexandre Ditzel Faraco 

2013 - Atual - Aplicação e efetividade das normas brasileiras anticorrupção 
Descrição: O projeto tem como objetivo analisar a aplicação e a efetividade das normas brasileiras voltadas ao combate à corrupção, em 
especial a Lei 12.846/13. Irá avaliar de forma mais específica: (i) as limitações existentes na legislação vigente, (ii) a relação e os potenciais 
conflitos entre os vários sistemas normativos que tratam do tema da corrupção, (iii) a atuação dos órgãos de controle na aplicação dessas 
normas, e (iv) o impacto dessas normas no âmbito da organização da atividade empresarial..  
 
2012 - Atual - Concorrência e regulação: funções da concorrência na reorganização de setores regulados no Brasil 
Descrição: Os objetivos específicos deste projeto de pesquisa são os seguintes: (i) investigar quaisfunções efetivamente a concorrência 
desempenhou no Brasil na reorganização dossetores de telecomunicações, energia, transportes e combustíveis; (ii)investigar as novas 



funções que normas recentes relativas a esses setorestenham atribuído à concorrência, assim como os papéis que a concorrência podevir a 
desempenhar no equacionamento de novos problemas identificados naorganização de tais setores; (iii) identificar e avaliar as 
estruturasinstitucionais associadas à efetivação da concorrência em tais setores; e (iv)formular propostas de mudanças no quadro normativo 
vigente no sistema jurídicobrasileiro com o fim de melhor disciplinar a concorrência em tais setores..  
 

André Peixoto de Souza 

2015 - Atual - Nos limites do poder e da justiça: Estado, Direito e Sociedade na Vila São Miguel 
Descrição: Pesquisa de campo que pretende investigar os limites da presença (ou ausência) do Estado e do Direito numa comunidade caiçara 
no litoral do Paraná (Vila São Miguel)..  
 
2015 - Atual - A prostituição sob a ótica das relações de trabalho em Bakunin 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
 
2014 - Atual - A influência do ordenamento jurídico na competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional 
Descrição: O mundo dinâmico e globalizado de hoje no qual as fronteiras entre os países são a cada dia mais frágeis e a comunicação se 
desenvolve num ritmo nunca antes visto torna a concorrência entre as nações cada vez mais acirrada. Dentro desse contexto, a existência de 
mão-de-obra barata e qualificada, de redes de transporte e telecomunicações eficientes e de um sistema de justiça promotor da segurança 
jurídica mostram-se como fatores essenciais para a atração de investimentos provenientes da iniciativa privada. No presente projeto de 
pesquisa, expressa-se a intenção de investigar como o ordenamento jurídico brasileiro em geral e a legislação trabalhista em particular 
interferem na produtividade das empresas brasileiras que disputam espaço no mercado internacional contra a concorrência de produtos 
estrangeiros. Desse modo, pretende-se analisar o papel desempenhado pelo direito no aumento ou redução da competitividade das empresas 
brasileiras frente à competição internacional, tratando o fenômeno jurídico como uma instituição segundo os moldes propostos pela Nova 
Economia Institucional (NEI), corrente de pensamento contemporânea liderada pelo economista estadunidense Douglass North..  
 

Angela Cássia Cartano Ferreira 

2014 - Atual - Mecanismos de Controle da Administração Pública 
Descrição: O projeto objetiva a investigação científica e empírica dos mecanismos de controle da Administração Pública existentes atualmente 
no Brasil. Para tanto, abrange os vários setores nos quais há previsão constitucional - controle interno, externo e dos demais gestores e 
beneficiários de recursos públicos. Por igual, insere-se no contexto investigativo, o controle institucional propriamente dito, exercido pelo 
Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Tribunal de Contas e, ainda, o controle popular (audiências públicas). Mediante a 
reflexão, a discussão e a crítica dos referidos mecanismos em face da (in)eficácia - bons e maus resultados que a realidade nacional tem 
demonstrado e a sociedade brasileira ansiado ao longo dos anos, em especial, após da Constituição da República de 1988 são os 
componentes que resultarão na busca do aperfeiçoamento do arcabouço instrumental de controle que constitui, nesse particular, a essência 
do Estado Democrático de Direito..  
 
2004 - Atual - Núcleo de Estudos de Direito Administrativo, Urbanístico, Ambiental e Desenvolvimento 
 



Betina Treiger Grupenmacher 

2013 - Atual - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
JUSTIÇA FISCAL 
Descrição: A pesquise terá como objeto a investigação das exonerações tributárias ( incentivos e benefícios fiscais legais e constitucionais) 
em face das limitações constitucionais ao exercício da competência tributária. A investigação partirá da análise dos princípios constitucionais 
tributários e das imunidades tendo como objetivo construir um conceito de justiça fiscal tomando como parâmetro nas desonerações fiscais..  
 

Clemerson Merlin Cleve 

2011 - Atual - Princípios constitucionais da administração Pública entre democratização e justiça da atuação estatal 
Descrição: O objeto da pesquisa ora proposta é a análise da situação da administração pública brasileira e, particularmente, do Direito 
administrativo como meio de realização da democracia e da justiça o que implica um complexo sistema de compatibilização entre estes dois 
escopos. Para tanto, sugere a importância da discussão simultânea da questão da divisão de competências e, particularmente, do problema 
da descentralização de funções. Como objetivos específicos aponta: a) a reflexão sobre a idéias de democracia e justiça no contexto do 
Direito administrativo e seus mecanismos contemporâneos de intervenção na sociedade; b) defender a aplicação dos princípios 
constitucionais da Administração Pública como um meio de realização do direito fundamental ao desenvolvimento; c) promover uma ligação 
entre os princípios constitucionais da Administração Pública e as garantias processuais inerentes aos direitos fundamentais exercidos perante 
o Estado brasileiro..  
 
2011 - Atual - Jurisdição Constitucional, Democracia e Justiça 

Daniel Wunder Hachem 

2013 - Atual 
Judicialização da política e os limites do ativismo judicial: por um constitucionalismo democrático e igualitário 

 
Descrição: O cerne do projeto de pesquisa consiste na análise do fenômeno da judicialização da política e das relações sociais no Brasil 

contemporâneo, e dos limites ao ativismo judicial impostos pela Constituição de 1988, com vistas a um constitucionalismo democrático e 
igualitário. Parte-se da constatação de uma significativa ascensão do Poder Judiciário brasileiro nas últimas três décadas, notadamente do 
Supremo Tribunal Federal, na resolução de questões de relevante interesse público para a sociedade brasileira, que correspondem a novas 

demandas sociais ainda não implementadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, tais como, entre outras, a interrupção da gestação de fetos 
anencefálicos, a vedação do nepotismo, as uniões estáveis homoafetivas e o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde não 

contemplados pelas listas e protocolos do SUS. Se de um lado a retração do Governo e do Parlamento no atendimento dos anseios populares 



reclama a atuação dos Tribunais como um contrapeso à atuação insuficiente daqueles, por outro lado a intervenção judicial, especialmente no 
tocante à concessão de prestações individuais, pode implicar restrição de acesso a bens e serviços às classes marginalizadas da população, por 
acabarem sendo fornecidos apenas aos cidadãos dotados de informação e recursos financeiros para lograr acesso ao Poder Judiciário. Assim, o 

projeto visa a identificar as limitações emanadas da Constituição à intervenção judicial em questões que envolvem decisões políticas dos 
Poderes Legislativo e Executivo, buscando um ponto ótimo sob a perspectiva democrática que permita que a atuação do Poder Judiciário, de 

um lado, assegure a efetivação dos direitos fundamentais negligenciados pelos demais Poderes, e, de outro, não importe ofensa à democracia 
e ao princípio da igualdade..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
 

2013 - Atual 
Políticas públicas e a tutela administrativa efetiva dos direitos fundamentais econômicos e sociais 

 
Descrição: O presente projeto de pesquisa tem como objeto de investigação os deveres constitucionais da Administração Pública brasileira de 

implementar políticas públicas voltadas à promoção dos direitos fundamentais econômicos e sociais. A Constituição brasileira de 1988 
assegurou ao cidadão, de forma expressa, uma série de direitos dessa natureza, tais como educação, saúde, moradia, previdência, assistência 

social e alimentação. Diante de casos em que se comprova a insuficiência da atuação do Poder Executivo nessas searas, o Poder Judiciário 
brasileiro tem condenado, reiteradamente, a Administração Pública a fornecer prestações positivas aos cidadãos, com vistas à satisfação de tais 
direitos. No entanto, a judicialização excessiva nessa matéria pode implicar, muitas vezes, o favorecimento da parcela da população que possui 

informações e condições financeiras privilegiadas, logrando acesso a esses bens e serviços pela via judicial, em detrimento da classe 
marginalizada da população. Por outro lado, o Estado utiliza muitas vezes de modo indevido o argumento da discricionariedade administrativa, 
afirmando que compete à Administração escolher o momento, as ações e os meios mais adequados para a concretização de tais direitos, para 

justificar o descumprimento de suas atribuições constitucionais nessa área. Assim, o projeto visa a analisar quais são as incumbências 
constitucionalmente dirigidas à Administração Pública em termos de criação e execução de políticas públicas universais voltadas à efetivação 

dos direitos fundamentais econômicos e sociais, independentemente de condenação judicial. Busca-se, assim, identificar o conteúdo jurídico do 
direito a uma tutela administrativa efetiva e suas repercussões na garantia dos direitos fundamentais econômicos e sociais, bem como as 

consequências jurídicas e as formas de controle da sua violação pela Administração..  

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
 

Egon Bockmann Moreira 

2014 - Atual - Mutação constitucional 
Descrição: Mutação Constitucional e a atuação do Senado frente a lei declarada inconstitucional incidentalmente pelo Supremo Tribunal 
Federal Mutação constitucional e o instituto da suspensão, art. 52, X, da Constituição Federal..  
 
2010 - Atual - Fundamentos do Direito da Concorrência: limites, possibilidades e novos paradigmas 
Descrição: Pesquisa acadêmcia com a participação do Prof. Doutor Alexandre Ditzel Faraco.  
 

Emerson Gabardo 2013 - 2014 - Concorrência e propriedade industrial no mercado de bebidas frias: inovação, desenvolvimento e eficiência 



Descrição: A presente proposta de pesquisa tem por objetivo geral estudar os institutos da concorrência e da propriedade industrial, no que se 
refere às inovações tecnológicas, no mercado de bebidas frias, com o fim de analisar seus impactos no desenvolvimento econômico e do 
bem-estar social no Brasil. São objetivos específicos: a) apresentar, com um enfoque jurídico, os institutos da concorrência e da propriedade 
industrial; b) analisar os contornos da nova Lei Antitruste e da Lei da Propriedade industrial, em especial sob o enfoque dos temas tecnologia, 
inovação, marca, patente e concorrência desleal; c) analisar casos concretos envolvendo o mercado de bebidas, tanto no CADE e no INPI, 
quanto no Poder Judiciário, a partir do arcabouço teórico dos itens anteriores, a fim de verificar seu impacto no desenvolvimento econômico; d) 
confrontar essas conclusões sob a perspectiva econômica, da inovação, do desenvolvimento econômico e do bem-estar social..  
 
2013 - Atual - Eficiência do Serviço Público de Educação Superior no Brasil: análise quantitativa e qualitativa do regime jurídico e das políticas 
públicas institucionais, pedagógicas e infraestruturais do setor 
Descrição: O projeto visa efetuar uma análise do serviço público de educação superior no Brasil a partir das implicações do princípio 
constitucional da eficiência administrativa. Tem como objetivos específicos: 1. Efetuar uma verificação avaliativa das condições quantitativas e 
qualitativas das políticas públicas educacionais no Brasil e seus mecanismos de gestão administrativa; 2. Investigar sobre os fundamentos, 
história e eficiência do regime jurídico dos serviço público de educação superior no Brasil; 3. Refletir sobre as políticas públicas pedagógicas, 
sua adequação jurídica e eficiência no contexto do atual projeto desenvolvimentista do país; e 4. Pesquisar sobre o impacto da educação 
superior como um bem público integrante da infraestrutura nacional..  
 
2013 - Atual - Fundamentos Constitucionais para um Estado de Direito Voltado à Felicidade e ao Desenvolvimento: aspectos históricos, ético-
institucionais e de eficiência administrativa 
Descrição: Um dos objetos mais interessantes do Direito Econômico e Socioambiental na atualidade parecer ser a questão do atendimentos 
das necessidades sociais por intermédio do Estado. Neste contexto de carência de soluções para além do modelo do Estado social, bem 
como de recorrente limitação de recursos, a análise de uma verificação avaliativa das condições quantitativas e qualitativas dos fundamentos 
jurídicos de intervenção do Estado no Brasil, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário para ser absolutamente relevante. Ademais, 
torna-se necessário investigar se os fundamentos principiológicos típicos do Estado de Direito estabelecido pela Constituição Federal de 1988 
podem realmente ser adequados para a o estabelecimento de projeto desenvolvimentista seja por intermédio do modelo de Estado social, seja 
por meio de outro modelo a ser criado que possa ter como fim o ideal de felicidade da social. Desse modo, o presente projeto busca refletir 
sobre os aspectos históricos dos fundamentos de intervenção do Estado na vida privada, notadamente do Poder Executivo, bem como tem 
como ponto de partida uma pesquisa verticalizada sobre a legitimidade dos motivos determinantes das políticas públicas interventivas na 
esfera privada em termos econômicos e sociais. Ainda, tem como pressuposto que é pertinente ao tema a análise dos mecanismos de gestão 
administrativa aplicados aos três poderes da federação a partir dos fundamentos constitucionais do Direito Administrativo. Isso tudo sob o 
pano de fundo de uma visão eclética - ora institucionalista (embora num sentido fraco do termo), ora metainstitucionalista - para que seja 
possível estudar os fundamentos e princípios constitucionais da Administração Pública, a partir da dicotomia entre ética e eficiência, sempre 
tendo em vista que o desenvolvimento é um processo histórico e não um objetivo estático a ser alcançado..  
 

Eneida Desiree Salgado 

2011 - 2012 -Direitos fundamentais e desenvolvimento democrático 
Descrição: O projeto pretende englobar pesquisas que se dediquem à efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, 
em seu aspecto de garantia e de exigência de atuação estatal, para a promoção do desenvolvimento democrático dos cidadãos e de toda a 
sociedade. Pretende-se, ainda, tratar da jurisdição constitucional e internacional em relação aos direitos humanos..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .  
Integrantes: Eneida Desiree Salgado - Coordenador / Ananda Hadah Rodrigues Puchta - Integrante. 
Número de produções C, T & A: 1 - 2011 - Atual 
Representação política, desenho institucional e desenvolvimento democrático 
Descrição: O objeto da pesquisa é a análise do desenho institucional da representação política a fim de avaliar sua adequação à promoção de 
um desenvolvimento democrático. O que se busca é realizar uma análise das instituições brasileiras e da configuração das regras do jogo 
democrático. Parte-se da premissa que a Constituição de 1988 estabeleceu princípios estruturantes do direito eleitoral, inalcançáveis pelo 
poder de reforma, e que devem servir de fundamentos para pensar a disciplina da representação política e da disputa eleitoral..  
 
2010 - 2014 - Democracia e seu desenho institucional 



Descrição: O projeto de pesquisa pretende analisar o desenho institucional da democracia, com ênfase no desenho constitucional brasileiro e 
na dinâmica do seu funcionamento. Pretende analisar, ainda, a legislação eleitoral e sua aplicação..  
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa. 

Estefânia Maria de Queiroz Barbosa 

2014 - Atual - Ativismo Judicial, Judicialização da Política e Precedentes Judiciais: aproximações críticas dos sistemas de civil law e common 
law 
Descrição: A presente pesquisa pretende discutir e aprofundar o papel do Poder Judiciário nos Estados Constitucionais contemporâneos. Para 
isso se faz necessário, em primeiro lugar rediscutir o constitucionalismo em termos metodológicos e teóricos, dada a necessidade de releitura 
do discurso jurídico tradicional (especialmente positivista), com o objetivo de dar-lhe uma visão crítica e reflexiva, o que requer a análise de 
algumas teorias do direito, da democracia, da política e da filosofia, e de sua aplicação particular no constitucionalismo. Partindo desta base 
teórica, buscar-se-á uma aprofundamento das teorias clássicas e contemporâneas do direito, da democracia e da política de forma a 
compreender este novo fenômeno do constitucionalismo que leva a uma politização do jurídico e judicialização da política tendo o Judiciário 
assumido papel central nas decisões políticas da sociedade atual. Além disto, a pesquisa pretende demonstrar a aproximação dos sistemas 
da civil law e common law quer por movimentos de judicialização da política, quer seja, por adoção de proteções materiais de direitos 
humanos como limites aos Parlamentos. Assim, comprovada a aproximação dos sistemas, analisar-se-á alguns casos concretos que 
demonstram as afirmativas acima nos sistemas canadense, britânico e americano, bem como buscar-se-á parâmetros de segurança jurídica 
utilizados nestes sistemas, especialmente os critérios utilizados para julgamento com base nos valores estabelecidos em outros precedentes, 
bem como quais os possíveis critérios e hipóteses de revisão destes valores já estabelecidos para adequá-los à sociedade atual. Objetiva-se, 
assim, estudar o modelo de ativismo judicial e judicialização da política, bem como de precedentes judiciais nos sistemas de common law para 
fins de segurança jurídica no modelo de jurisdição brasileira..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .  
Integrantes: Estefânia Maria de Queiroz Barboza - Coordenador / Lucas Henrique Muniz - Integrante / Juliana Portes David - Integrante. 
Número de orientações: 2 
2009 - Atual - Constitucionalismo e Democracia: filosofia e dogmática constitucional contemporâneas 
Descrição: Descrição: O Direito liberal moderno não tem oferecido respostas adequadas para as complexas e atuais questões das sociedades 
contemporâneas. Esse direito construído sobre uma base, inicialmente (séc. XVIII e XIX), jusnaturalista e, posteriormente (séc. XX), 
positivista, excluiu de si, sobretudo, nesta segunda fase, o elemento político. Reduzido à norma, o direito (ou o constitucionalismo) se 
descomprometeu da política (da Democracia). Criou-se, assim, uma forma jurídica de questionável conteúdo democrático, incapaz de cumprir 
as promessas da própria modernidade e que, inclusive, o tornou instrumento da sua própria violação ou suspensão, resultando nas trágicas 
experiências ocorridas no século XX. Daí a importância de se resgatar a esfera política do e no Direito e o seu compromisso com o princípio 
democrático, em especial no Direito Constitucional, posto que falar de Constituição é falar de Democracia. Conceber uma relação indissociável 
entre Direito e Democracia implica em repensar e reconstruir importantes aspectos da filosofia e dogmática constitucionais contemporâneas, 
sobretudo, o papel do poder constituinte e da soberania; a relação entre os poderes do Estado; a proteção e concretização dos direitos 
fundamentais; o controle de constitucionalidade, bem como a participação da população nas diversas instâncias decisórias.. Situação: Em 
andamento; Natureza: Pesquisa..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Graduação: (4) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (4) .  
Integrantes: Estefânia Maria de Queiroz Barboza - Integrante / Katya Kozicki - Integrante / Vera Karam de Chueiri - Coordenador / Clèmerson 
Merlin Clève - Integrante / Eneida Desirée Salgado - Integrante / FACHIN, Melina Girardi - Integrante. 

Fabrício Ricardo de Limas Tomio 

2014 - Atual - Instituições políticas, processo legislativo e controle abstrato de constitucionalidade: estudo comparativo das relações 
Executivo/Legislativo, da Jurisdição Constitucional e da produção legislativa nas unidades subnacionais 
Descrição: O projeto de pesquisa compreende uma análise comparativa do processo decisório, da produção legislativa, da jurisdição 
constitucional e das relações entre o Executivo e o Legislativo nas unidades subnacionais (estados, províncias, regiões autônomas) do Brasil, 
Alemanha, México, Portugal e Espanha nos períodos constitucionais contemporâneos, através: 1) da análise sistemática do processo 



legislativo (proposições legislativas e leis aprovadas); 2) da investigação do papel do Poder Judiciário na revisão de constitucionalidade 
(abstrata/concreta) da legislação estadual/regional; 3) da competição político-eleitoral estadual/regional (grau de competitividade e conexão 
parlamentar/eleitoral); 4) do grau de institucionalização das organizações públicas de controle do executivo estadual, sobretudo legislativa e 
judiciárias; 5) do estudo do processo decisório das políticas públicas estaduais/regionais, através do arranjo institucional, da atribuição de 
competências e da forma de nomeação das instituições. Para tanto, procuramos relacionar os dados das elites e instituições políticas 
(competição política, políticas públicas, institucionalização e regras do processo decisório) com a natureza, a qualidade e/ou o conteúdo das 
decisões implementadas, sejam as proposições legislativas (estrito senso), sejam os demais itens que compõem a agenda de decisões dos 
vários períodos governamentais nos diversos estados/regiões autônomas examinados em cada Estado Nacional (legislação, jurisdição 
constitucional e políticas públicas estaduais/regionais). 

José Roberto Vieira 

2013 - Atual - Núcleo de Pesquisa de Direito Tributário Empresarial 
Descrição: O projeto tem por objetivo a análise de questões polêmicas da legislação dos principais tributos que oneram a atividade 
empresarial, à luz da Teoria da Norma Jurídica de Incidência Tributária, estabelecendo as soluções interpretativas constitucionalmente mais 
adequadas; com reuniões quinzenais de debate e reflexão, que resultarão em diversos artigos a serem reunidos em um livro..  
 

Larissa Liz Odreski Ramina 

2014 - Atual - Paz, Direitos Humanos e Desenvolvimento: correlações, interdependências e releituras 
 
Descrição: O projeto tem como objetivo focalizar as necessárias interdependências entre a busca da paz e da segurança internacionais, a 
proteção internacional dos direitos humanos e a promoção do desenvolvimento no contexto globalizado do século XXI. Justifica-se a eleição 
da presente temática em razão da profunda e estreita vinculação entre os conceitos de paz e segurança internacionais - em oposição ao 
conceito de conflito armado, seja interno ou internacional -, os mecanismos de proteção internacional dos direitos humanos seja no âmbito 
universal onusiano (não-convencional) e no âmbito das convenções internacionais de direitos humanos específicas, seja nos âmbitos 
regionais, e a promoção do desenvolvimento em escala planetária. 

Manoel Eduardo Alves Camargo e 2012 - Atual - Direito do Terceiro Setor e Políticas Públicas 



Gomes Descrição: Estudo do marco legal do terceiro setor e análise da relacionalidade entre organizações da sociedade civil, formulação e execução 
de políticas públicas..  
 
2009 - Atual - Controle do Estado 
Descrição: O grupo possui as seguintes linhas de pesquisa:a) controle do Estado; b) conselhos e outros espaços institucionais de participação; 
c) controle e processualidade administrativa e judicial; d) ombudsman e ouvidorias; e) terceiro setor, movimentos populares e orçamento 
participativo.. 
 

Melina Girardi Fachin 

2014 - Atual - Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 
Descrição: O sistema interamericano de proteção aos direitos humanos apresenta dois regimes diversos: o regime da Convenção Americana 
de Direitos Humanos e o regime da Carta da Organização dos Estados Americanos. A Linha de Pesquisa dedica-se ao estudo comparado das 
decisões (consultivas e contenciosas) da Corte Interamericana de Direitos Humanos e das proposições e atribuições da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos..  
 
2012 - Atual - Democracia e Direitos Humanos 
Descrição: Há estreito nexo de interdependência genético entre Estado, Constituição, Democracia e Direitos Humanos.Os direitos humanos 
possuem, portanto, forte aspecto político. Nesse sentido, Hannah Arendt anota que os direitos humanos são o sinal mais revelador entre poder 
e pessoa, isto é, das relações políticas, de poder e dominação na sociedade. A essência dos direitos humanos é política e guarda profunda 
relação com a forma e regime da organização política, sujeita às relações de poder que se desenrolam no seio social. De acordo com essa 
ordem de idéias existem duas exigências fundamentais e interelacionadas ao Estado Constitucional relativas ao conteúdo e à estrutura do 
sistema jurídico: direitos humanos e democracia.Os direitos humanos reformularam a agenda política e constitucional. A luta por direitos e 
pelos direitos para que sejam levados a sério é o que marca as democracias contemporâneas posto que constituem exigência inarredável do 
exercício efetivo das liberdades e igualdade de oportunidades. É nessa importante interseção - democracia, direitos humanos e 
constitucionalismo - que o presente projeto de pesquisa se situa a fim de refletir, de modo critico e construtivo, essa interpelação aplicada à 
diversas discussões práticas, a exemplo, da justiça de transição. .  
 
2010 - Atual - Teoria dos Direitos Humanos 
Descrição: em desenvolvimento.  

Ricardo Prestes Pazello 

2012 - Atual 
GT Direito e Marxismo 

 
Descrição: O Grupo Temático Direito e Marxismo tem por objetivos: 1) Analisar/Inventariar as contribuições marxistas à compreensão da 

gênese e funcionamento da forma jurídica; 2) Resgatar a centralidade de uma crítica estrutural ao fenômeno jurídico; 3) Discutir as 
possibilidades de resistência/insurgência dos movimentos sociais, no atual cenário do mundo do capital, através das relações sociais regidas 
pelos mecanismos do direito. O GT pretende realizar um exame crítico das pesquisas que analisaram o direito através das lentes fornecidas 
pelo marxismo. Tal resgate crítico passa por: 1) As configurações teóricas assumidas pelo fenômeno jurídico na trajetória da obra de Marx e 

Engels; 2) Os desdobramentos da construção de uma teoria e filosofia do direito marxista no pensamento jurídico soviético; 3) As críticas 
marxistas do direito ou teorias críticas do direito inspiradas no "marxismo ocidental"; 4) As relações entre a crítica marxista do direito e os 

movimentos jurídicos críticos latino-americanos; 5) Análise das aproximações e limites da crítica marxista do direito com a crítica jurídica não-
marxista. Além das pesquisas teóricas, o GT Direito e Marxismo deve, igualmente, abarcar pesquisas empíricas nos diversos campos do direito 
que se utilizem do instrumental desenvolvido pela tradição marxista. Por fim, sobretudo, o referido GT busca fomentar a construção necessária 



do diálogo entre uma crítica estrutural à forma jurídica com a formulação de uma práxis jurídica que vislumbre as possibilidades e limites de 
resistência/insurgência dos movimentos sociais através da mediação do direito..  

 

Direito e marxismo na América Latina 
 

Descrição: O projeto de pesquisa busca investigar as relações entre direito e marxismo, a fim de construir uma perspectiva crítica com aportes 
antropológicos, sociológicos e filosóficos para a teoria do direito. Compreendendo o direito como relações sociais históricas, com uma 

especificidade realizada no modo de produção capitalista, é possível esboçar seus desdobramentos no plano de uma teoria crítica, e a presente 
pesquisa tem por intuito conhecer as dimensões de combate, alternatividade e pluralidade, assim como da antinormatividade e insurgência que 

configuram tal desdobramento. Seja pelo estudo da teoria marxista geral e sua relação com o direito, seja pela interpretação do fenômeno 
jurídico em teóricos marxistas latino-americanos, seja por meio de pesquisa empírica e/ou participante com sujeitos coletivos, como os 

movimentos sociais e populares, a finalidade deste estudo encontra-se na melhor compreensão da realidade latino-americana, conforme as 
teorias descoloniais que o interpretam e a injunção teórico-prática da cognição macroestrutural desta mesma realidade..  

 

Rodrigo Luís Kanayama 

2013 - Atual - Direito à Cidade 
Descrição: Na história recente no Brasil, o tema das cidades e seus problemas, assim como da reforma urbana, é constante. Durante este 
período, houve a promulgação de diversas normas jurídicas que definiram marcos da matéria. A Constituição de 1988, o Estatuto da Cidade, 
um longo processo de feitura e atualização de uma grande parcela das cidades brasileiras são alguns exemplos. Embora se trata de um tema 
de interesse público geral que demanda debates e respostas de ordem nacional, ou mesmo global, os problemas urbanos apresentam suas 
singularidades em cada cidade. Nesse sentido, o gestor público deve estar atento às particularidades de cada Município. Frente a isso, o 
presente projeto de pesquisa busca traçar um panorama da legislação referente ao direito à cidade com enfoque na competência municipal e 
seus instrumentos de intervenção no espaço e na dinâmica urbana. Os eixos essenciais de análise serão: 1) a relação entre orçamentos 
municipais e plano diretor; 2) as possibilidades de regulamentação do uso e parcelamento do solo urbano; 3) os instrumentos de gestão 
democrática no tocante às políticas públicas urbanas. .  
 

Romeu Felipe Bacellar Filho 

2003 - Atual - A Iniciativa Privada no Exercício de Atividade Pública 
 
Descrição: O projeto integra o Grupo de Pesquisa "Regulação Econômica e Atuação Empresarial" e teve início em 2007. Objetivo deste 
projeto de pesquisa: não simplesmente desenvolver teorias, mas desenvolvê-las em função da busca das soluções que o povo formalizou por 
meio da Constituição como dever do Estado, faça-o ele direta ou indiretamente, mas sempre eficientemente. A questão central da pesquisa a 
ser desenvolvida orbita, portanto, à volta de três fatores: a) o que a sociedade pretende, consoante filtrado pela Constituição, que o Estado por 
ela criado faça; b) quais dentre essas atribuições, o Estado pode outorgar a particulares; c) que conseqüências jurídicas esse mecanismo 
produz. Coordenador: Prof. Luiz Alberto Blanchet. Participante: Prof. Romeu Felipe Bacellar Filho .  
 



Vera Karam de Chueiri 

2010 - Atual - memória, verdade e justiça: (des)ordem constitucional 
Descrição: Discutir os fundamentos da justiça de transição, com ênfase na questão da memória, verdade e justiça desde uma perspectiva 
desconstrutivista. Investigar o legado legistaltivo e constitucional autoritário e como ele se relaciona com a legislação pós-constituição de 88. 
 
2009 - Atual -Constitucionalismo e democracia: filosofia e dogmática constitucional contemporâneas 
Descrição: O Direito liberal moderno não tem oferecido respostas adequadas para as complexas e atuais questões das sociedades 
contemporâneas. Esse direito construído sobre uma base, inicialmente (séc. XVIII e XIX), jusnaturalista e, posteriormente (séc. XX), 
positivista, excluiu de si, sobretudo, nesta segunda fase, o elemento político. Reduzido à norma, o direito (ou o constitucionalismo) se 
descomprometeu da política (da Democracia). Criou-se, assim, uma forma jurídica de questionável conteúdo democrático, incapaz de cumprir 
as promessas da própria modernidade e que, inclusive, o tornou instrumento da sua própria violação ou suspensão, resultando nas trágicas 
experiências ocorridas no século XX. Daí a importância de se resgatar a esfera política do e no Direito e o seu compromisso com o princípio 
democrático, em especial no Direito Constitucional, posto que falar de Constituição é falar de Democracia. Conceber uma relação indissociável 
entre Direito e Democracia implica em repensar e reconstruir importantes aspectos da filosofia e dogmática constitucionais contemporâneas, 
sobretudo, o papel do poder constituinte e da soberania; a relação entre os poderes do Estado; a proteção e concretização dos direitos 
fundamentais; o controle de constitucionalidade, bem como a participação da população nas diversas instâncias decisórias. 

 


