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2022/ 2º SEMESTRE

TÍTULO DO EIXO A SER DESENVOLVIDO: Law & Economics e Direitos Humanos: Estudo de Casos.
DOCENTES RESPONSÁVEIS: David Diniz Dantas
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS, SE HOUVER: 30
OBJETIVOS:
A proposta do curso é por meio de pesquisa (laboratório) testarmos os limites, as fronteiras da chamada Análise Econômica
do Direito (Law & Economics ou AED). Ponto de partida terá três referências: os Direitos Humanos (positivados hoje na
Constituição) , a Ordem Economica Constitucional e os custos dos Direitos. Aqui abordaremos tanto no Direito Privado (na
Propriedade, nos Contratos e na Responsabilidade Civil) como no Direito Público (direitos sociais). O ponto de encontro
dessas 3 referências na Constituição nos permitirá observar as tomadas de decisão (legislador, juízes, governos) com um
víes mais abrangente. E será nessa plataforma jurídica que testaremos a abordagem AED, seus limites, críticas e propostas
para o futuro. Uma destas propostas que faremos será a Pauta ESG (Enviromment, Social and Governance) como uma das
pontes mais eficazes para esse diálogo necessário entre Direito e Economia na formação dos processos decisórios.
METODOLOGIA:
Estudo de casos: Usaremos uma dupla abordagem dos casos paradigmáticos (nos diversos ramos do Direito): a
apresentada pela AED, calcada na otimização da solução via daquele que seja mais eficiente, considerando custos de
transação, custos de oportunidade e trade-off , em cotejo com abordagem jurídica, a hermenêutica Jurídica
contemporânea. Dois autores nos serão caros nessa trajetória : Ronald DWORKIN e Richard POSNER

ARTICULAÇÃO DO EIXO COM O PPP E COM OUTRAS DISCIPLINAS:
O projeto dialogará com praticamente todos os ramos do Direito, com destaque para aos Direitos Constitucional, Penal,
Civil, Econômico, Empresarial e Ambiental

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

Haverá: a) Primeira parte: Introdução teórica de aspectos relevantes da Análise Economica do Direito e Hermenêutica
Juridica contemporânea. Estudos de casos – a serem apresentados pelos alunos - no âmbito dos Direitos Constitucional,
Penal, Civil Econômico, Empresarial e Ambiental.
b) Segunda parte: Apresentação dos trabalhos em aula por cada grupo responsável pelo case que for atribuído

c) Debates durante aulas e apresentações.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A SER APLICADO PELO PROFESSOR:

Avaliação será feita: a) pelo desempenho do Grupo na realização do estudo de caso

b) Participação do aluno nos debates em aula, considerando-se que serão formado grupos de
alunos;

c) Um paper resumo do case e suas conclusões.

