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OBJETIVO 

O objetivo geral do trabalho é de analisar a relação entre empresa, empresário e os 

direitos fundamentais. 

 

RESUMO 

A proposta da pesquisa é analisar com profundidade a relação entre empresa, empresário e os 

direitos fundamentais. O tema é relevante pelo papel importante que a empresa representa para 

o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do país, bem como para estabelecer balizas 

para o exercício da empresa frente aos direitos fundamentais. A hipótese aqui a ser testada é a 

de que, em que pese a relevância que a empresa possui para a evolução da sociedade, o 

empresário ao exercer a empresa deverá ter como limite à sua atuação os direitos fundamentais, 

quanto mais próximos eles estiverem do princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

principalmente pela teoria da eficácia direta e indireta dos direitos fundamentais nas relações 

privadas. Trata-se de investigação jurídico-exploratória, que permite uma abordagem 

preliminar de um problema jurídico, ressaltando características percepções e descrições, 

podendo abrir caminhos para outras pesquisas mais profundas e com hipóteses mais precisas 

(WITKER, 1985 apud DIAS; GUSTIN, 2002). 
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