
   

 

 

 

 

 

Pós-Graduação a distância 

 Direito Global: na Interface entre Direito e Economia 

 

 

Disciplinas: 

 

1) Globalização - um conceito econômico e construção do Direito Global: o papel das 

corporações transnacionais  

2) Direito Moderno e a racionalização da sociedade: elementos filosóficos para 

compreensão de uma sociedade internacional sistêmica  

3) Direito Global e suas repercussões no Direito Privado  

4) Direito Internacional Tributário: para uma harmonização internacional  

5) Sociedade Global e os novos desafios para o constitucionalismo moderno  

6) Direito internacional público e direitos humanos: princípios, fontes e instituições 

internacionais 

7) Cooperação jurídica internacional e solução de conflitos em matéria cível 

8) Cooperação internacional em matéria penal   

9) Organizações Internacionais:  intergornamentais e não governamentais 

10) Inovação e novas relações de trabalho 

11) Globalização e mobilidade humana: fluxos migratórios e a crise humanitária 

12) Direito regulatório: harmonização e convergência internacional de barreiras 

 

Ementas: 

Disciplina 1 –  Globalização – um conceito econômico e construção do Direito Global – o 

papel das corporações transnacionais 

Globalização Econômica e as cadeias globais de valor. Empresas nacionais, multinacionais e 

transnacionais e suas regulamentações jurídicas. Governança Global e o Direito Global e suas 

dimensões: novas formas normativas.   

 



   

 

 

 

 

 

Disciplina 2 – Direito Moderno e a racionalização da sociedade: elementos filosóficos para 

compreensão de uma sociedade internacional sistêmica  

O conceito de modernidade; a racionalização social em Max Weber, Jürgen Habermas e Niklas 

Luhmann; análise da linguagem: proposições descritivas e prescritivas; o processo 

modernizador: universalização da economia, do direito, da ciência; teorias dos sistemas e da 

complexidade; reflexões atuais.  

Disciplina 3 – Direito Global e suas repercussões no Direito Privado 

Influências dos precedentes judiciais no pensamento jusprivatístico. Biodireito, Biotecnologia, 

Direito Comparado e Globalização. Influências do Direito Global sobre o Direito Contratual 

brasileiro.  

Disciplina 4 – Direito Internacional Tributário: para uma harmonização internacional 

Harmonização fiscal internacional. Harmonização e convergência das normas contábeis no 

âmbito internacional e seus impactos no tratamento tributário das empresas; Harmonização 

fiscal internacional no âmbito dos blocos regionais: os paradigmas da União Europeia e do 

Mercosul. Os critérios de conexão em Direito Internacional Tributário. 

Disciplina 5 – Sociedade Global e os novos desafios para o Constitucionalismo moderno  

Soberania; novas formas de governança; paradigmas do Direito Constitucional; 

neoconstitucionalismo; judicialização da política; diálogos institucionais; pluralismo; 

Democracia. 

Disciplina 6 – Direito Internacional Público e Direitos Humanos: Princípios, fontes e 

instituições internacionais 

Fundamentos do Direito Internacional moderno e suas fontes (Tratados, Costume e 

Resoluções de Organizações Internacionais); Direito Internacional dos Direitos Humanos e 

legitimidade nas relações internacionais pós-1945; Fundamentos teóricos das Instituições 

Internacionais e multilateralismo. 

Disciplina 7 – Cooperação Jurídica Internacional e solução de conflitos  

Elementos de conexão no Direito Internacional Privado. Cooperação jurídica internacional em 

matéria Cível: satisfação do direito privado no âmbito transnacional. Carta Rogatória e 

Execução de sentença estrangeira. Extradição.  

Disciplina 8 – Direito Penal Econômico Internacional  



   

 

 

 

 

 

Aspectos introdutórios gerais do direito penal internacional. Lavagem de dinheiro. 

Organizações criminosas. Tratados Internacionais.  

 

Disciplina 9 – Organizações Internacionais:  Intergoverrnamentais e Não governamentais 

Conceito de organizações internacionais Intergovernamentais e o institucionalismo. 

Organizações Não Governamentais. Comunidades Epistêmicas Internacionais.  

Disciplina 10 – Inovação e novas relações do Trabalho 

As inovações tecnológicas da Revolução Industrial do Séc. XIX e o primeiro paradigma do 

Direito do Trabalho; Sistematização e Consolidação do Direito do Trabalho: o proletariado e os 

movimentos sindicais. A Encíclica Rerum Novarum e os princípios de justiça social; A OIT e a 

Constitucionalização do Direito do Trabalho. A globalização da produção e dos serviços, a 

indústria 4.0 e a crise do Direito do Trabalho. 

Disciplina 11 – Globalização e mobilidade humana: fluxos migratórios internacionais e a crise 

humanitária 

Movimento de entrada e saída de pessoas: o direito de migração e suas instituições. 

Nacionalidade. O Direito Internacional dos Refugiados e dos Apátridas. O Direito de Migração 

Brasileiro.   

Disciplina 12 – Direito regulatório: harmonização e convergência internacional  de barreiras 

Barreiras tarifárias e Barreiras Não Tarifárias. Os Tratados da OMC. Os acordos da OCDE: em 

busca de uma padronização internacional. 


