LINHAS TEMÁTICAS
A Comissão Científica do 11° Congresso Jurídico das FIP: Direito, Economia e Mercado, em colaboração
com os coordenadores dos Grupos de Trabalho (GT´s), avaliarão propostas de resumos expandidos para composição
dos respectivos GT’s do evento, os quais seguirão para aprovação, apresentação (em 06 de maio de 2016, no turno
matutino) e possível publicação nos anais do Congresso.
Os resumos expandidos supracitados devem ter igual pertinência temática com o(s) GT(s), além de deverem
comportar relação com alguma(as) das seguintes linhas temáticas:
1. Ordem Econômica, Fundamentos Constitucionais e Desenvolvimento.
Ementa: Constituição Econômica e Princípios Constitucionais da Ordem Econômica. Dignidade da Pessoa Humana como Fundamento da
Ordem Econômica Constitucional. A Livre Iniciativa e sua relação com a Justiça Social. Intervenção do Estado na Ordem Econômica, Atividade
Empresária e Empresas Brasileiras de Capital Nacional de Pequeno Porte. Direito Constitucional, Democracia e Desenvolvimento.
Constitucionalismo Democrático em uma Sociedade Complexa e Plural. Função Social da Propriedade, Empresa e relações de Trabalho.
Instrumentos Jurídicos Constitucionais, Inclusão Social e Construção da Cidadania. A Problemática do Desenvolvimento Econômico: conceitos e
indicadores. A Economia Política do Desenvolvimento.

2. Comportamentos Econômicos, Análise Econômica do Direito e Critérios de Justiça.
Ementa: Teoria Geral do Direito Econômico. Objeto, Fontes, Normas, e Regras do Direito Econômico. Economia Política e Direito Econômico. A
Teoria Econômica e o Direito. O fenômeno econômico e as leis econômicas. A eficiência econômica. As leis básicas de uma Economia de
Mercado: A Teoria da Utilidade, A Teoria do Consumidor e a Teoria da Produção e do Custo. A Teoria da Firma e a Organização do Mercado. A
Análise de Custo e Benefício. Escolas de pensamento e teorias críticas sobre a Análise Econômica do Direito. Law & Economics,
(Neo)institucionalismo e Análise Econômica do Direito. O Direito Econômico e a Constitucionalização Econômica brasileira sob o enfoque da
Análise Econômica do Direito. Estado, políticas públicas e Análise Econômica do Direito. Falhas de mercado, falhas de governo e Análise
Econômica do Direito. Livre iniciativa, direito concorrencial e abuso do poder econômico. Teoria dos jogos e administração da justiça. Eficiência,
bem-estar, utilitarismo e justiça. Economia comportamental, racionalidade jurídica e tomada de decisões.

3. Mercado, Relações Negociais e Regulação.
Ementa: O comportamento dos mercados perante a globalização. A visão contemporânea entre Autonomia Privada e Intervenção Estatal. As
Relações Negociais no âmbito do Direito Civil e Empresarial. As relações contratuais eletrônicas e o Marco Civil da Internet. As relações
empresariais: sujeitos e atos empresariais. Os Contratos Empresariais e suas especificidades. Teoria da responsabilidade civil. As formas de
reparação civil nas relações negociais. A tutela das relações de consumo. A popularização do acesso ao crédito. A crise econômica e o
Superendividamento do consumidor. A Regulação nas relações de mercado. As agências reguladoras e as atividades econômicas.

4. Governança Pública, Finanças e Tributação.
Ementa: Estratégias, estrutura, atores, processos, relações e poder intrínsecos ao Estado e à sua administração pública. Transformações nas
configurações, funções e papéis assumidos pelo Estado. Arranjos cooperativos: consórcios intergovernamentais e convênios. Licitações e
Contratos Administrativos. A regulação, contratação e prestação de Serviços Públicos. Definição da agenda, formulação, análise, implementação,
monitoramento e avaliação de políticas públicas e de programas governamentais. Repartição de encargos e recursos entre esferas de governo.
Processo de planejamento e orçamento governamental. Finanças públicas: tributação/arrecadação e gasto público. Controle interno e externo.
Políticas, formas e mecanismos relacionados com transparência, prestação de contas, accountability, responsabilidade fiscal. Combate à
corrupção. O sistema tributário nacional. As tensões nas relações entre o fisco e os contribuintes. Tributação e isonomia: a questão da capacidade
contributiva. Responsabilidade tributária e a execução fiscal. A evasão e o planejamento tributário. Garantias e privilégios do crédito tributário. As
Imunidades Tributárias. Carga tributária. Fraudes tributárias. Incentivos fiscais. Reforma tributária.

5. Economia, Crise, Reestruturação Produtiva e Sistemas de Punição e Proteção.
Ementa: A Indústria de Transformação na Economia Mundial Contemporânea. Diagnóstico da Atual Economia Brasileira. Evolução e
Transformação da Economia. Intervenção Estatal no Domínio Econômico. Desenvolvimento e Antropologia Econômica. Políticas Econômicas e
Governança Corporativa e Institucional. Política Econômica e Meio Ambiente. Soberania Econômica. Ciência e Tecnologia. Sistemas
Internacionais de Proteção aos Direitos Humanos. Justiça Criminal, Punição e Prisão. Gênero e a Análise dos Sistemas Punitivos. Violência de
Gênero. Teoria do Crime e Teoria da Pena. Teoria da Norma Penal. Fundamentos do Poder Punitivo econômico. Princípios Constitucionais do
Direito Penal. Execução da Pena. O Preso: Direitos e Deveres. Funcionalismo e Dogmática Penal. Criminologia. Criminalização dos Movimentos
Sociais. Direitos Humanos, Movimentos Feministas e LGBT. Restruturação do Capital na Sociedade de Classes. Economia Política, Crise e
Capitalismo. Estado de Exceção e Violação das Garantias Processuais. Politização do Poder Judiciário e Ativismo Judicial. Políticas sociais e
novas formas de trabalho. Flexibilização das relações de trabalho.

GRUPOS DE TRABALHO – GT’s
LINHA TEMÁTICA: 1
•

GT: As repercussões sociais e econômicas na vida do idoso: uma abordagem a partir do trabalho versus aposentadoria
Professoras coordenadoras: Maria do Socorro Nobrega Lopes e Danielle Marinho Brasil
Ementa: Restruturação do Capital na Sociedade de Classes. Economia Política, Crise e Capitalismo. Politização do Poder Judiciário
e Ativismo Judicial. Políticas sociais e novas formas de trabalho. Flexibilização das relações de trabalho. Seguridade social.
Previdência Social. Reflexões econômicas das políticas sociais.

•

GT: Direitos Humanos, Relações de Trabalho e Crise do capital
Professores coordenadores: Marcos José de Oliveira Lima Filho e Phillipe Cupertino Salloum e Silva
Ementa: Crise nacional e global do capital. Consequências jurídicas. Relativização e retirada de direitos humanos. Análise marxista
do Direito do Trabalho. Flexibilização dos Direitos Trabalhista em face do avanço do neoliberalismo. Recrudescimento dos sistemas
de punição e criminalização da pobreza e dos movimentos sociais combativos. Populações socialmente vulneráveis.

•

GT: Meio Ambiente, Economia e Sustentabilidade
Professores coordenadores: Karoline de Lucena Araújo e Francisco Paulino da Silva Junior
Ementa: Estado de Direito Ambiental. A sociedade de risco global e os problemas ecológicos. Sustentabilidade. Economia Ecológica.
Falhas do mercado. Mudança Climática. Pobreza e Degradação Ambiental. Justiça Ambiental. Biodiversidade. Energia. Consumo
Sustentável. Gestão de Recursos Hídricos. Resíduos Sólidos. Instrumentos econômicos de gestão ambiental. Políticas Públicas de
proteção ambiental e desenvolvimento sustentável

•

GT: Pragmática do princípio da sociabilidade aplicada à democracia brasileira
Professor coordenador: Roberto Leonardo da Silva Ramos
Ementa: Estado democrático de direito. Sociedade plural e multifacetada. Função Social do direito. Mecanismos de tutela de grupos
vulneráveis frente ao mercado de trabalho. Direito como instrumento de garantia democrática.

LINHA TEMÁTICA: 2
•

GT: Comportamentos econômicos no Estado Democrático de Direito
Professores coordenadores: Valéria Fernandes e Henrique Feitosa
Ementa: As relações entre Direito e Economia. Análise Econômica do Direito: ambiental, internacional, tributário, do trabalho, da
responsabilidade civil, do processo civil, do crime, do processo penal, da pena, entre outras vertentes. Contratos Empresariais:
licenças tecnológicas, franquia (franchising), arrendamento mercantil (leasing), faturização mercantil (factoring), seguros, bancários,
entre outros. Relações entre os agentes econômicos: Consumidores: business to consumer (B2C), Estado: government to business
(G2B), Trabalhadores: business to employee (B2E), Empresários: business to business (B2B). Hedge e a teoria da imprevisão nos
contratos empresariais. O papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Monopólio. Oligopólio. Políticas de
defesa da concorrência. A intervenção do Estado na Economia. As privatizações no Brasil. Estudos sobre Bresser-Pereira e Amartya
Sen. Administração Pública e a Iniciativa Privada. Eficiência econômica e Burocracia. A trajetória político-reformadora da
Administração Pública no Governos brasileiros. Desenvolvimento Econômico e atuação do Mercado. Crise econômica e atuação do
Judiciário. Projetos de Lei para o Mercado/Povo.

•

GT: Direito, Sociedade e Hermenêutica
Professores coordenadores: André Gomes de Sousa Alves e Ivison Sheldon Lopes Duarte
Ementa: Direito e Sociedade. Direito, técnica e política. Direito e culturalismo. Direito e Justiça. Tridimensionalidade do Direito: fato,
valor e norma. Jusnaturalismo e Juspositivismo. Fontes do Direito. A lei no tempo e no espaço. Principais escolas hermenêuticas.
Especificidades e conceito de hermenêutica jurídica. Os modos de produção do Direito. Hermenêutica jurídica e jurisprudência.
Lógica jurídica e hermenêutica. Interpretação do Direito. Fontes da interpretação jurídica. Elementos da interpretação do Direito:
interpretação literal, teleológica, histórica e sistemática. Integração do Direito.

LINHA TEMÁTICA: 3
•

GT: Movimento sindical em tempos de crise
Professora coordenadora: Maria da Guia Alves Pereira
Ementa: Movimento sindical em tempos de crise. Considerações sobre o surgimento dos sindicatos. Globalização e desemprego:
Reflexos na organização de trabalhadores. O futuro do sindicato: É o fim dos sindicatos? Novas perspectivas para o movimento
sindical. Terceirização e desmobilização.

•

GT: Relações negociais de mercado no ambiente globalizado
Professoras coordenadoras: Estela Nunes e Mariana Loureiro
Ementa: Definição conceitual, histórica, razões e consequências da globalização. Os processos de globalização como relações de
poder; hegemonia e contra-hegemonia na ordem mundial. A influência da globalização nas atividades empresariais. O
comportamento dos mercados perante a globalização. As relações negociais no âmbito do Direito Civil e Empresarial. Análise das
legislações internacionais no tocante à normatização das relações negociais empresariais e civis. O problema da ausência normativa
e a consequente insegurança jurídica advinda da influência da globalização na atividade empresarial. Estabilidade econômica e
jurídica dos estados nacionais. Razões e efeitos da especulação financeira. Os desafios no alcance da estabilidade econômica e
jurídica dos estados nacionais.

LINHA TEMÁTICA: 4
•

GT: Acesso à Educação, Financiamento Público e Crise Político-Econômica: vivência atual, frustrações; possíveis
reconfigurações de paradigmas e alternativas
Professor coordenador: Paulo de Assis Ferreira da Luz
Ementa: Políticas de financiamento estudantil e seus reflexos: breve histórico e considerações gerais das formas outrora
implantadas (e não implantadas). FIES e PROUNI – compreensão, funcionamento, particularidades e efetivação. Hipotéticas faltas
na execução do sistema em questão. Crise e suas consequências no atual sistema. Novos ajustes e alternativas: inclusão de ‘novos
atores’. Experiências reais de efetivação de novas alternativas de acesso a educação superior. Novas discussões sobre novas
perspectivas – paradigmas não conclusos.

LINHA TEMÁTICA: 5
•

GT: Breves Consequências Econômicas e Financeiras de uma tomada equivocada de decisão de política econômica fiscal:
uma abordagem jurídica
Professora coordenadora: Elaine Cristine Alves Pegado
Ementa: Diagnóstico da Atual Economia Brasileira. Evolução e Transformação da Economia. Intervenção Estatal no Domínio
Econômico. Políticas Econômicas e Governança Corporativa e Institucional. Economia Política, Crise e Capitalismo.

•

GT: Economia, Mercado e Sistemas de Punição e Proteção
Professoras coordenadoras: Neumalyna Lacerda Alves Dantas e Danielle Marinho Brasil
Ementa: Crime contra a ordem tributária econômica e relações de consumo. Crime organizado. Lavagem de capitais. Crimes
cibernéticos. Crime e multiculturalismo. Crime e tributação. Crime e empresa. Crime e meio ambiente. Crimes contra a administração
pública. Exploração de trabalho infantil. Trabalho escravo. Justiça Criminal, Punição e Prisão. Gênero e a Análise dos Sistemas
Punitivos. Violência de Gênero. Teoria do Crime e Teoria da Pena. Teoria da Norma Penal. Fundamentos do Poder Punitivo
econômico. Princípios Constitucionais do Direito Penal. Execução da Pena. O Preso: Direitos e Deveres. Funcionalismo e Dogmática
Penal. Criminologia. Criminalização dos Movimentos Sociais. Direitos Humanos, Movimentos Feministas e LGBT. Restruturação do
Capital na Sociedade de Classes. Economia Política, Crise e Capitalismo. Estado de Exceção e Violação das Garantias Processuais.
Politização do Poder Judiciário e Ativismo Judicial. Políticas sociais e novas formas de trabalho. Flexibilização das relações de
trabalho.

•

GT: Processo, Economia e Mercado: delitos, tributos e procedimentos na política econômica atual
Professores coordenadores: Tiago Medeiros Leite, Delmiro Gomes e Hálem Souza
Ementa: Processo e Economia. Normas Processuais das Relações Econômicas e de Mercado. Crimes e Processo Penal
Econômico. Tributos e Relações Processuais Internacionais e Nacionais. Procedimentos nas Relações de Mercado e Direito.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO EXPANDIDO
O resumo expandido, a ser enviado para apreciação da Comissão Científica impreterivelmente até 27 de Abril de
2015 – através do formulário da inscrição -, deve comportar as seguintes regras:
•

•
•

•

•

•

•

•
•

O Resumo Expandido deverá ser inédito e comportar de quatro a sete páginas, fonte Times New Roman, tamanho 12
(à exceção das citações de mais de três linhas, que devem ser tamanho 10)e espaçamento 1,5 (à exceção das
referências e citações de mais de três linhas, que devem ser espaçamento 1,0).
O Título deve ser centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 12, negrito, letras maiúsculas (caixa alta).
O Nome do Autor e do Coautor (se houver) devem ser ajustados ao centro da margem. O Nome do Professor(a)Orientador(a) (se houver) deve ser indicado ao lado da indicação do autor e coautor (se houver), alinhado também ao
centro da margem, separados por ponto e vírgula. Serão permitidos, no máximo, 02 escritores (autor e coautor) por
resumo, sem contar com o Professor-Orientador.
O Resumo do Resumo Expandido deve ser desenvolvido em parágrafo único, com no máximo 250 palavras e no
formato de texto justificado. As Palavras-chave do Resumo devem comportar de três a cinco, separadas por ponto
final, no formato de texto justificado.
A Introdução do resumo expandido é uma referência ao assunto a ser abordado no resumo expandido, contendo
obrigatoriamente os objetivos e as linhas gerais que serão desenvolvidas, não devendo conter citações. Ela deve ser
feita com no máximo 1000 palavras, no formato de texto justificado.
A Metodologia utilizada no resumo expandido contém os métodos utilizados para a realização do trabalho,
nomeadamente tipo de estudo, métodos de abordagem e procedimento, técnicas e análise dos dados, bem como as
normas éticas eventualmente seguidas no caso de pesquisa com seres humanos. Ela deve ser feita com no máximo
1000 palavras, no formato de texto justificado.
A Fundamentação Teórica do resumo expandido deve apresentar os principais referenciais teóricos sobre o tema do
resumo, nomeadamente através de citações. Ela não contém limite de palavras e deve ser feita sob o formato de texto
justificado.
As Considerações Finais do resumo expandido são os resultados do estudo ou os esperados, não devendo incluir
citações. Elas devem ser feitas com no máximo 200 palavras, sob o formato de texto justificado.
As Referências são a amostragem das obras utilizadas no resumo expandido, segundo as normas da ABNT vigentes.
Destaque em negrito nas obras.

DISPOSIÇÕES FINAIS
•
•
•

•
•
•
•

Serão permitidos, no máximo, 02 resumos expandidos por autor e/ou coautor, mesmo que para GT´s diferentes.
Os resumos expandidos somente serão avaliados em caso de o(s) escritor(es) estar(em) inscrito(s) no evento, de modo
que se for redigido em coautoria deve comportar a inscrição do autor e do coautor.
A aprovação para Apresentação no GT não representa necessariamente a aprovação para publicação. O Resumo
Expandido deve seguir as normas do Edital e as orientações dos Avaliadores para Aprovação de sua Publicação nos
Anais.
Tabelas, Figuras, entre outros elementos além do texto, devem ser enviados em folha separada além do Resumo
Expandido.
As indicações de fonte nas citações devem ser através de sistema autor-data.
Os trabalhos devem ser enviados em formato .doc ou .docx (word), sendo descartados trabalhos enviados em outros
formatos.
Os Resumos Expandidos aprovados com plágio serão automaticamente descartados.
Quaisquer dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail congressojuridico@fiponline.com.br

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO
TÍTULO DO RESUMO
Nome do(a) Autor(a); Nome do(a) Coautor(a) (se houver); Nome do(a) Orientador(a) (se
houver)
RESUMO: Espaço destinado para o desenvolvimento e informação do resumo sobre o
trabalho desenvolvido, contendo uma versão sucinta do que se tratará no resumo expandido,
sendo um tipo de redação informativo-referencial que se ocupa de reduzir a um texto a suas
ideias principais, para interesse do público-alvo do Congresso e do GT a ser submetido. É
possível constar o assunto, objetivo, a discussão das ideias, ficando a conclusão a cargo da
apresentação presencial, se desejar. Se possível, desenvolver o resumo a partir de 8 a 15
linhas, em linguagem impessoal. Até 250 palavras. Espaçamento 1,5. (obrigatório)
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolver, nesse espaço, de 3 a 5 palavras-chave, com base no
resumo, separadas por ponto final. Espaçamento 1,5. (obrigatório)

INTRODUÇÃO (obrigatório)
Começar por aqui, com parágrafo 1,5 (régua do Word) e espaçamento 1,5 (já
formatado assim). A Introdução do resumo expandido é uma referência ao assunto a ser
abordado no resumo expandido, contendo obrigatoriamente o tema, os objetivos, a
justificativa e as linhas gerais que serão desenvolvidas, não devendo conter citações. Ela deve
ser feita com no máximo 1000 palavras, no formato de texto justificado.
METODOLOGIA (obrigatório)
Começar por aqui, com parágrafo 1,5 (régua do Word) e espaçamento 1,5 (já
formatado assim). A Metodologia utilizada no resumo expandido contém os métodos
utilizados para a realização do trabalho, nomeadamente tipo de estudo, métodos de

abordagem e procedimento, técnicas e análise dos dados, bem como as normas éticas
eventualmente seguidas no caso de pesquisa com seres humanos. Ela deve ser feita com no
máximo 1000 palavras, no formato de texto justificado.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA (obrigatório)
Começar por aqui, com parágrafo 1,5 (régua do Word) e espaçamento 1,5 (já
formatado assim). A Fundamentação Teórica do resumo expandido deve apresentar os
principais referenciais teóricos sobre o tema do resumo, nomeadamente através de citações
(com indicação da fonte através de sistema autor-data).
Citação direta quando for com mais de três linhas. Texto justificado. Recuo de 4 cm.
Espaçamento simples. Não há necessidade de aspas. Tamanho 10.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Ela não contém limite de palavras e deve ser feita sob o formato de texto justificado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS (obrigatório)
Começar por aqui, com parágrafo 1,5 (régua do Word) e espaçamento 1,5 (já
formatado assim). As Considerações Finais do resumo expandido são os resultados do estudo
ou os esperados, não devendo incluir citações. Elas devem ser feitas com no máximo 200
palavras, sob o formato de texto justificado.
REFERÊNCIAS (obrigatório)
Começar por aqui, com espaçamento 1,0 (já formatado assim) e uma linha de espaço entre as
referências. As Referências são a amostragem das obras utilizadas no resumo expandido,
segundo as normas da ABNT vigentes, excetuando-se a regra da margem à esquerda pelo
formato de texto justificado. Deve seguir as normas da ABNT, com destaque em negrito para
as obras.

