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Comunicado 2/2019 – PMDSI 
Dispõe sobre calendário dos grupos de pesquisa 

vinculados aos Projetos de Pesquisa do Mestrado em 
Direito e dá outras providências 

 
 
 
O Coordenador do Programa de Mestrado em Direito, nos termos de suas atribuições 
regulamentares, comunica aos interessados o calendário de atividades dos grupos de 
pesquisa vinculados aos Projetos de Pesquisa do Programa de Mestrado em Direito, cuja 
área de concentração é Direito na Sociedade da Informação. 
 

Linha 1 – Teoria da Relação Jurídica na Sociedade da Informação 
 

Projeto de Pesquisa - Ética e Fundamentos Jurídico-Políticos da Sociedade da Informação 
 

Grupo de Pesquisa Datas Horário 

Direito, tecnologia e sociedade 
Líder: Irineu Francisco Barreto Jr. 
 

12 e 26/3, 9 e 23/4, 7, 21 e 28/5 17:30-19 h 

Direitos humanos na sociedade da informação 
Líder: Ricardo Libel Waldman 
 

28/2, 21/3, 11/4, 23/5 e 6/6 11:50-13:50 h 

Direito Internacional e Direitos Humanos 
Líderes: Guilherme Fernandes e Ricardo Chaccur 
 

27/3, 10 e 24/4, 8 e 22/5 17-19 h 

 
 

Projeto de Pesquisa - Direitos da Personalidade e Crítica ao Dogmatismo nos Direitos Morais do Autor 
 

Grupo de Pesquisa Datas Horário 

Biodireito e Direitos Intelectuais  
Líder: Ana Elizabeth Wanderley Lapa Cavalcanti 
 

11 e 25/3, 8 e 22/4, 6 
e 20/5 

17-19 h 

Família e grupos sociais 
Líder: Jorge Shiguemitsu Fujita 
 

19/3, 2, 16 e 30/4, 
14/5 

12-14 h 

Inclusão da pessoa com deficiência e incentivo ao 3º setor   
Líderes: José Eduardo Parlato Vaz e César Lavoura Romão 

12 e 27/3, 9 e 17/4, 7 e 
22/5 

17-19 h 
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Projeto de Pesquisa - Negócio jurídico na Sociedade da Informação 

 

Grupo de Pesquisa Datas Horário 

Contratos eletrônicos  
Líder: Roberto Senise Lisboa 
 

26/3, 23/4, 14/5, 
28/5, 18/6 

17-19 h 

Direito Empresarial contemporâneo  
Líder: Samyra Haydée dal Farra Naspolini 
 

8 e 22/3, 12 e 29/4, 3, 
10, 17, 24 e 31/5, e 
7/6 
 

11:45-12:45 h 

 
 

Linha 2 – Decisão Jurídica e Monopólio do Estado 
 

Projeto de Pesquisa - Cidadania e Controle Social no Estado Democrático de Direito 
 

Grupo de Pesquisa Datas Horário 

Análise Econômica do Direito na Sociedade da Informação 
Líder: Marcelo Guerra Martins 
 

19/3, 9 e 23/4, 7 e 
21/5 
 

10-12 h 

Direito Tributário, Econômico e Financeiro   
Líder: Flávio Alberto Gonçalves Galvão 
 

25/3, 15 e 29/4, 13 e 
27/5, 10/6 

16:30-18:30 h 

Governança Ambiental e Urbanística 
Líder: Rafael Tocantins Maltez 
 

18/3, 8/4, 6/5 e 3/6 19-22 h 

Os fundamentos do direito educacional e as políticas 
vigentes para o ensino superior na Socinfo  
Líder: Renata Giovanonni di Mauro 
 

22 e 29/03, 5, 12 e 
26/04, 3, 10, 17, 24 e 
31, 7/6 
 

8-8:50 h 

 

Projeto de Pesquisa - Efetivação Jurisdicional Estatal 
 

Grupo de Pesquisa Datas Horário 

Crimes, dignidade da pessoa humana e sociedade da 
informação 
Líder: Greice Patrícia Fuller 
 

7 e 21/3, 4 e 18/4, 2 e 
16/5 

12:30-14 h 

Temas de Processo Civil contemporâneo  
Líder: José Marcelo Menezes Vigliar 
 

4, 11, 18 e 25/3, 1/4 12-14 h 

Processo Civil, common law e civil law  
Líder: Fabrizzio Mateucci Vicente 
 

20 e 27/3, 3, 10, 17 e 
24/4, 8, 15, 22 e 27/5 

11:45-12:45 h 

 

 
2. DA INSCRIÇÃO EM GRUPO DE PESQUISA 
Poderão se inscrever, encaminhando e-mail para grupodepesquisafmu@gmail.com: 
a) docentes integrantes do quadro de especialização e graduação do curso de Direito ou 
de Relações Internacionais das Faculdades Metropolitanas Unidas; 
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b) discentes regularmente matriculados em cursos de especialização e graduação em 
Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas;  
c) egressos dos cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e/ou graduação em 
Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas; 
d) docentes integrantes do quadro de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu e/ou 
graduação em Direito, de Instituição de Ensino Superior ou escola de aperfeiçoamento 
profissional na área jurídica, reconhecida pelo Ministério da Educação; 
e) pesquisadores e profissionais da área jurídica, de Relações Internacionais, Ciência 
Política, Comunicação Social, Computação, Educação, Economia, Filosofia, Sociologia ou 
Tecnologia da informação, com formação superior completa. 
 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
O interessado em participar de um grupo de pesquisa terá franqueada a sua presença 
em reuniões e poderá atuar na análise de temas e casos concretos pertinentes, 
contribuindo para a deliberação conjunta dos respectivos integrantes, na forma disposta 
pelo Coordenador do Programa de Mestrado em Direito. 
O interessado poderá pedir a modificação de grupo, para melhor ajuste dos horários de 
pesquisa com a sua atividade. 
 
4. DA REUNIÃO EM GRUPO TEMÁTICO DE PESQUISA 
As reuniões dos grupos temáticos de pesquisa serão desenvolvidas mediante a relatoria 
de um tema de interesse pertinente ao grupo e ao projeto, cujo relator(a) será pessoa 
indicada pelo líder, observado o rodízio entre os integrantes. 
Cada assunto tratado terá, além da relatoria, um(a) revisor(a), que também seguirá o 
mesmo modelo. 
Os trabalhos aprovados pelo grupo serão encaminhados pelo líder do grupo temático 
de pesquisa ao líder do projeto de pesquisa, para submissão em revista padrão Qualis, 
objetivando a publicação acadêmica. 
 
5. DA CERTIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA EM GRUPO TEMÁTICO DE PESQUISA 
O participante terá direito a certificado por frequência mínima de 75% (setenta e cinco 
por cento) às reuniões agendadas durante o 1. semestre de 2019. 
 
 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2019. 
 

Roberto Senise Lisboa 
Coordenador do Mestrado em Direito 
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ANEXO – PROJETO DE PESQUISA DO PROGRAMA DE MESTRADO EM 

DIREITO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS 

 

LINHA 1 – Teoria da Relação jurídica na sociedade da informação: esta linha 

pesquisa a teoria da relação jurídica e a transformação dos seus elementos pessoais e 

objetivos em virtude do impacto da tecnologia e da comunicação, estudando-se três 

perspectivas básicas da pessoa: em suas relações privadas perante os demais; em suas 

relações sociais, perante grupos, classes e categorias de pessoas, e entidades que 

representam tais interesses; e em suas relações com organizações governamentais e não 

governamentais.  

 

Projeto 1 - Ética e Fundamentos Jurídico-Políticos da Sociedade da Informação 

Descrição do projeto: O problema central do projeto, que reúne as perspectivas básicas 

do Programa, é como as novas ferramentas tecnológicas podem servir de instrumentos de 

ampliação, mas também de restrição à efetivação de direitos essenciais. No momento 

atual, verifica-se que, apesar de as ordens de controle social terem sido diretamente 

beneficiadas pelas mudanças tecnológicas, tais benefícios não são usufruídos de maneira 

equânime. A Sociedade da Informação, com as repercussões trazidas pela tecnologia e 

baseada em redes de informação, possibilitou a globalização do conhecimento de forma 

instantânea. A facilitação do acesso à informação provocou mudanças estruturais e 

institucionais que levaram os diferentes campos da vida social a ganhar autonomia e 

racionalidades próprias, nem sempre congruentes entre si, abrindo enormes 

possibilidades para o direito. O pensamento social, inclusive o jurídico, está vivendo um 

período de exaustão de modelos em decorrência desse fenômeno, vendo-se obrigado a 

enfrentar o desafio de reflexões inéditas, que levam à reconstrução inevitável da Ciência 

do Direito e a colocar em novos termos sua interface, quer com a teoria social, quer com 

a ciência política. Não são os mais fortes que vão sobreviver às inovações tecnológicas, 

mas os que mais rapidamente se adaptarem às mudanças. O projeto de pesquisa propõe, 

assim, investigar os fundamentos éticos dessa sociedade baseada em celeridade e 

eficiência, com seus problemas (exclusão, por exemplo) e suas vantagens. Os direitos da 

pessoa humana baseados na ética, frutos de uma construção milenar da cultura ocidental, 

têm sua concepção radicalmente modificada nesse novo ambiente social, chegando a uma 

universalização retoricamente eficiente, ao passo em que mantêm a igualdade muito 

distante da realidade, mesmo nas sociedades capitalistas centrais. Isto, pois, de um ponto 

de vista objetivo, há o problema econômico da lógica da acumulação e da criação de 

novas necessidades supérfluas, ampliando as desigualdades de oportunidades. Ao pensar 

as ordens éticas na sociedade da informação, o projeto concentra-se sobre um paradoxo: 

de um lado, essa gama de transformações contribuiu para a agilização de procedimentos 

nas esferas públicas e privadas, para o aumento da produtividade e lucratividade das 

empresas, para a democratização do acesso à informação, com a ampliação das formas de 

obtenção de conhecimento sobre coisas antes pertencentes a um ambiente bem mais 

restrito, além de se oferecer outros espaços de reivindicação e denúncia; do outro, quase 

que de maneira simultânea a essas mudanças, assiste-se também à ampliação de males 

sociais que se imaginava, seriam extintos como decorrência do desenvolvimento 

científico-tecnológico, dentre os quais se destacam o desemprego, o racismo e a 

intolerância, a miséria e outras perturbações sociais, além de uma crise de valores que 
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provoca o surgimento de comportamentos e atitudes antes inaceitáveis, ocasionando 

conflitos éticos em várias áreas da vida da coletividade. 

 

Projeto 2 - Direitos da Personalidade e Crítica ao Dogmatismo nos Direitos Morais 

do Autor 

Descrição do projeto: A relativização do princípio da soberania e a desformalização dos 

direitos da pessoa humana, dentre outras grandes mudanças sociais mais recentes, 

induzem o analista a indagar se vale a pena correr o risco e enfrentar o desafio da 

globalização no que concerne aos direitos da personalidade. Entretanto, a resposta 

negativa é a antítese do pensamento acadêmico e, a afirmativa, corresponde a criar 

modelos inovadores capazes de pensar o direito num contexto marcado por novos padrões 

normativos aptos a servir um novo paradigma social. A sociedade da informação tem 

apresentado, como uma de suas características, a impossibilidade de universalizar seu 

acesso, não apenas sob uma perspectiva da inserção dos indivíduos excluídos nessa 

mesma sociedade, mas também de muitas nações em diversas regiões do mundo. Este 

projeto de pesquisa procura estudar semelhanças entre tal característica da sociedade da 

informação e a tutela dos direitos da personalidade, posto que tais direitos apresentam, 

sob um enfoque privado, a mesma natureza universalista dos direitos humanos no âmbito 

internacional. Estas semelhanças estão concentradas no problema da universalização, que 

constitui o principal ponto de convergência entre os direitos da personalidade e a 

sociedade da informação, posto que tais direitos continuam a ser ignorados em muitos 

países, ora sob o argumento do relativismo cultural; ora porque, quando adotados por 

pressões decorrentes de sanções internacionais, tornam-se inócuos em razão da 

imobilidade estatal. Outro dado que precisa ser estudado é que a sociedade da informação, 

longe de viabilizar o respeito e a disseminação dos direitos da personalidade (basta 

lembrar, à guisa de exemplo, o argumento frequente de que a Internet constituiria um 

meio de difusão da liberdade política, religiosa e sexual), tem sido, simultaneamente, um 

meio de difusão da intolerância, do desrespeito do direito à vida, à integridade física, à 

honra, à intimidade, à imagem e a outros direitos extrapatrimoniais. Os direitos morais de 

autor enfrentam a mesma realidade de violação sistemática, sem que existam mecanismos 

aptos a neutralizá-la, seja pelas limitações tecnológicas dos órgãos de defesa dos 

interesses dos autores, seja pela insuficiência de normas estatais que apresentem respostas 

adequadas à realidade da sociedade da informação. Observa-se a circulação de textos que 

violam o direito de autor (omitindo seu nome na obra) ou o direito de inédito (com 

manuscritos que também circulam à revelia do autor, mediante a atuação de crackers que 

invadem os computadores pessoais, obtendo textos que jamais seriam divulgados). Não 

se pode ignorar que, no âmbito geral dos direitos da personalidade, há o problema oposto 

ao direito de autor, que é o da falsa paternidade da obra, vez que muitos textos são 

amplamente divulgados, violando o direito à honra de autores renomados, por meio de 

textos de discutível qualidade literária, atribuídos a eles por seus verdadeiros autores que, 

dessa forma, permanecem anônimos e agregam ao seu texto o prestígio de um autor 

literariamente consagrado. Ademais, há restrições, como, por exemplo, se houver dano a 

direitos de personalidade, imagem etc. Os limites são de ordem pública (terrorismo, 

pedofilia, construção de armas), decorrentes de tutela de direitos pessoais (de 

personalidade), da repressão à concorrência desleal (inclusive em relação a terceiros), do 

problema da proteção a patentes como limitação à liberdade de referência em linha. Por 

conseguinte, fica claro que o elemento propulsor do questionamento proposto é o próprio 
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software, o programa de computador que se introduz no mundo jurídico como bem 

imaterial, objeto de direito, protegido pela legislação específica. Além disso, como pano 

de fundo teórico, o projeto, verificando a celeridade com que tais violações surgem, em 

decorrência das inovações tecnológicas, procura questionar o enfoque rigidamente 

positivista. 

 

 

Projeto 3 - Negócio Jurídico na Sociedade da Informação 

Descrição: O Projeto de Pesquisa investiga os negócios jurídicos, a empresarialidade com 

ênfase nas novas tecnologias sob o prisma das relações intersubjetivas e dos direitos 

coletivos na sociedade da informação. Estuda temas que envolvem o acordo de vontades 

no sistema jurídico, ainda que expresso por meio da adesão aos negócios jurídicos 

predispostos e massificados, com especial atenção ao ambiente informacional. Para tanto, 

as concepções tradicionais do negócio jurídico diante sociedade da informação revelam-

se incipientes para viabilizar o real equilíbrio entre os interesses múltiplos que surgem 

não apenas da conclusão do vínculo negocial, como também dos terceiros determinados 

e indeterminados que sofrem os influxos das variadas contratações existentes. Esse estudo 

encontra aderência na linha de pesquisa na medida em que os negócios jurídicos são 

pesquisados considerando-se que os mesmos regularão, além das relações intersubjetivas, 

também a tutela dos direitos coletivos. As relações consumeristas e o direito empresarial 

passam a ocorrer em um ambiente, no qual a vulnerabilidade do veículo eletrônico gera 

problemas de segurança. Com a EDI (eletronic data interchange) criam-se formatos para 

reduzir tais problemas. Por exemplo, no contrato à distância (que é o que utiliza 

exclusivamente uma ou mais técnicas de comunicação à distância, incluindo a própria 

celebração), um problema é a identificação dos prestadores de serviço e até mesmo das 

cláusulas contratuais, dada a inconstância do mundo virtual, pondo em relevância a 

questão da prova. Outro problema a ser examinado é como caracterizar o prestador de 

serviços. De toda forma, a questão sobre a licitude do estabelecimento de hipernexos 

surgiu numa fase já mais adiantada da Internet, quando esta deixou de ser instrumento 

exclusivamente informativo para ter função de veículo comercial. Quando era só 

informativo, ninguém punha em dúvida essa liberdade de estabelecê-los. Contudo, essas 

situações especiais não impedem outros efeitos jurídicos oriundos do regime geral dos 

contratos, o que também ressalta a importância da teoria do direito privado como ponto 

de partida para essas questões. 

 

 

LINHA 2 – Decisão jurídica e monopólio do Estado: Decisão Jurídica: esta linha 

pesquisa a solução jurídica de situações fáticas e teóricas, em espaços estatais e não-

estatais de solução de conflitos. Possui como premissa a universalidade do processo para, 

então, tratar das diferentes fontes e formas alternativas de solução de conflitos com base 

em preceitos éticos, tais como aquelas sugeridas ou impostas pelas agências reguladoras, 

assim como das soluções obtidas na conciliação, da negociação, na mediação, na 

automediação do outro e na arbitragem. 

 

Projeto 1 - Cidadania e Controle Social no Estado Democrático de Direito 

Descrição do projeto: O projeto investiga a cidadania na sociedade da informação sob o 

enfoque do desenvolvimento da democracia, no sentido amplo, por meio de uma tutela 
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constitucional mais efetiva. A cidadania pode ser exercida nas esferas jurídica e política. 

Desse modo, o sistema jurídico pátrio criou instrumentos jurídicos e políticos para 

participação do cidadão nos assuntos do Estado. Na sociedade contemporânea, tais 

instrumentos serão estudados sob a perspectiva da era da cibernética, a qual promoveu 

transformações substanciais no que tange à utilização e eficácia desses mecanismos, na 

solidificação e aperfeiçoamento do Estado Democrático e Social de Direito. No plano 

jurídico, a jurisdição constitucional, que envolve não somente o controle de 

constitucionalidade, como também a ação popular e ação civil pública, configura-se como 

instrumento indispensável, tendo em vista a sociedade de massas do século XXI. No plano 

político, a efetivação da cidadania, em um período marcado pela democracia televisiva, 

exige a discussão do aprimoramento da participação política do povo (direta, 

representativa, partidária, parlamentar e governamental), em uma época histórica 

marcada pelo emprego quotidiano de complexo aparato tecnológico e virtual em todas as 

relações humanas, inclusive no campo do exercício do poder político. Assim, o projeto 

investiga a jurisdição constitucional no ambiente informacional e seus reflexos como 

construtora da democracia na sociedade atual, procurando estudar mecanismos 

garantidores da Constituição e do Estado, em um ambiente de alta complexidade social. 

O ator principal da democracia ainda é o Estado, mas um Estado também em crise no 

exercício do seu papel de representante da sociedade. Compreender como as novas 

ferramentas tecnológicas da Sociedade da Informação podem estar contribuindo para a 

ampliação da cidadania, potencializando a democracia, e, também, como os mais diversos 

canais de informação podem ser utilizados em prol do bem comum, dentro de um Estado 

democrático de direito, é o objetivo central desse projeto de pesquisa. O Direito de 

Informática estuda a informação como matéria-prima e demanda dos operadores jurídicos 

a criação de sistemas especializados legais que atuem sobre as novas ferramentas 

destinadas ao manuseio e gerenciamento das informações, conciliando, ao mesmo tempo, 

o interesse público e o livre fluxo das informações na Internet. A velocidade da 

informação e o consequente estado de mudança permanente provocam constantes 

choques de interesses, de difícil conciliação. Como característica dos novos tempos, um 

dos princípios que tem norteado o comportamento é o da auto-regulamentação, pelo qual 

há o deslocamento do eixo legislativo para os participantes e interessados diretos na 

proteção de determinado direitos e na solução de controvérsias. Cria-se uma via paralela 

à legislativa estatal, via esta que estabelece regras de conduta para a sociedade digital, 

ditadas pela própria sociedade e coerente com as características da rede Internet. 

 

Projeto 2 - Efetivação Jurisdicional Estatal 

Descrição: O projeto de pesquisa investiga a influência da sociedade da informação no 

processo, enquanto via estatal para distribuição da justiça, em sua função de instrumento 

de solução de conflitos, investigando o aperfeiçoamento da jurisdição pelas ferramentas 

informáticas. Se é certo que, se o Estado tem o dever de prestar a jurisdição, como uma 

das formas pacíficas de solução dos conflitos de interesses, é igualmente exato que a 

jurisdição deve efetiva. Daí ser importante compreender em que consiste a jurisdicao 

estatal e o que se deve entender por efetividade da tutela jurisdicional. Nesse contexto, 

serão investigadas as modernas técnicas processuais voltadas à efetividade da tutela 

jurisdicional, procurando compreender a natureza instrumental do direito processual e 

tendo em conta os diversos perfis dos direitos materiais. Em consonância com a linha a 

que se vincula, a pesquisa procurará identificar os parâmetros para a efetiva atuação dos 
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sujeitos do processo, tendo em conta os reflexos do avanço tecnológico e da acelerada 

distribuição de informação que caracterizam a sociedade contemporânea. O projeto 

objetiva promover uma visão generalizante do fenômeno processual, desde o ponto de 

vista da tecnologia. A necessidade de generalização decorre da própria teleologia de uma 

teoria geral, unindo aspectos cíveis e penais diante da necessidade de uma reengenharia 

da concepção do fenômeno processual, em razão do advento do processo telemático e da 

necessidade de sua universalização. Observa-se que o estudo da estrutura processual 

contemporânea, como até então concebida numa ambiência secularizada, está a exigir 

urgentes alterações para se adaptar à nova realidade da virtualização: a telematização do 

processo e sua eficácia social. Por essa taxonomia, o fenômeno da virtualização do 

processo constitui-se num princípio, situado no âmbito do direito cibernético, mas que, 

por si só, estrutura o mecanismo de engendro de uma nova jurisdição. 


