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Ementa
Compreender os fundamentos do Direito Internacional

Objetivo
Objetos de estudo do Direito internacional público e do Direito internacional privado. Fontes do Direito Internacional.
Contratos Internacionais. Arbitragem. Execução de sentença estrangeira. Carta rogatória. INCOTERMS. Estrutura do
Comércio Mundial e seu ordenamento jurídico; OMC - acordos multilaterais e plurilaterais; comércio de mercadorias;
comércio de serviços; comércio de propriedade intelectual; solução de controvérsias. Integração Econômica (Sistema de
preferências tarifárias; Zona de livre comércio; União aduaneira; Mercado Comum; União Econômica; Integração Total).
Organização Mundial do Comércio. Secretaria de Direito Econômico. Regime jurídico brasileiro comparado ao Direito
Internacional Privado. Práticas desleais no mercado internacional (Barreiras tarifárias; subsídios; Antitruste; Dumping
Internacional)

Metodologia
Aulas expositivas, com a inserção contínua de exemplos reais e simulados. Aulas práticas utilizando o laboratório de
informática para estudos de casos.
Aulas expositivas, com a inserção contínua de exemplos reais e simulados. Aulas práticas utilizando o laboratório de
informática para estudos de casos. Seminários apresentados pelos alunos
Aulas expositivas, com a inserção contínua de exemplos reais e simulados.
Aulas avaliativa
Aula avaliativa
Aula expositiva, com exemplos e estudo de casos práticos
Aula expositiva com inserção de exemplos e casos práticos
Aula avaliativa.
aula avaliativa e expositiva

Critérios de Avaliação
Fórmula : (P1+P2+TR)/3
Legendas :
TR - - TR
P2 - - P2
P1 - - P1

Plano de Aula
1 Ordem internacional Pública. História do Direito Internacional comercial. -> Ordem internacional Pública.
História do Direito Internacional comercial.
2 Sociedade Internacional. Divisão e pressupostos de existência para Direito Internacional Público -> Globalização
X RegionalizaçãoFormação da sociedade internacional.Três pressupostos de existência e ramos e sub-ramos do direito
internacional. Fontes.
3 Tratados. -> Conceito. Regras gerais. Condições de validade.
4 Tratados continuação -> Regras para aprovação e inserção no Brasil. Fases para aprovação.Formas de extinção.
5 Pessoas internacionais -> Diferenças entre sujeitos e atores.EstadosFormaçãoElementosDireitos e deveres
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6 Continuação pessoas internacionais -> Micro-EstadosDemais sujeitos - insurgente, beligerantes, Santa
séOrganizações internacionaisCaracterísticas
7 Atores internacionais e ONU -> Ongs internacionaisMultinacionais e transnacionaisindivíduosAspectos gerais
da ONUinfluência no comércioPrincipais órgãos da organização
8 Aplicação da P1 -> Prova P1
9 OMC -> IntroduçãoConferência de Bretton WoodsOIC/ BIRD/FMI
10 OMC -> Criação e histórico - Estrutura do comércio mundial e seu ordenamento jurídico.GATT 1947
11 OMC - acordos multilaterais e plurilaterais. Acordos de integração. -> Diferenças entre os acordos.Rodadas de
negociaçãoFormação OMC - principais orgãos
12 Princípios aplicáveis a OMC e regras aplicáveis. Funcionamento do órgão de solução de controvérsias -> Princípio
da não discriminação e demais aplicáveis na OMCAcordos obrigatórios GATT/GATS/TRIPS/ TRIMSOrgão de solução de
controvérsiasRodada Doha
13 Legislações aplicáveis ao direito internacional privado e seu funcionamento -> Lei de introdução as normas do
direito brasileiro - elementos de conexãoExercício prático envolvendo elementos de conexão em sala.
14 Aplicação de Direito estrangeiro. Carta Rogatória -> Regras para aplicação de lei estrangeiraExceções - ordem
pública, fraude à lei, elementos abomináveis e desconhecidosConceito de carta rogatória e forma de aplicação no Brasil
15 Homologação de sentença estrangeira. -> ConceitoAplicabilidadeRegras geraisElementos indispensáveis
16 Contratos internacionais e arbitragem -> Contratos internacionais e arbitragem
17 Aplicação da P2 -> Aplicação da Prova 2
18 Aplicação da Prova substitutiva -> Correção com os alunos das avaliações e aplicação da substitutiva
19 Semana de TCC e entrega das notas -> entrega de notas da prova substitutiva

Bibliografia Basica
Bibliografia Complementar
Bibliografia Referencia
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