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DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da Disciplina: DIREITO INTERNACIONAL  

Curso: Direito 10º Período 

Carga Horária Semanal 4 hs/a                             Carga Horária Semestral 72 hs/a                                                

Docente Responsável: 

EMENTA 

Teoria Geral do Direito Internacional Público. Teorias acerca do relacionamento entre direito 

internacional e direito interno. Formação, incorporação e hierarquia dos Tratados Internacionais. 

Imunidade à Jurisdição e à Execução estatal. Nacionalidade e Condição Jurídica do Estrangeiro. Direito 

Internacional Privado.  

OBJETIVOS GERAIS 

Recuperar os conceitos trabalhados no âmbito da disciplina de Direitos Humanos de forma aprofundada 

e mais abrangente, tomando-os como ponto de partida. Desenvolver a percepção dos discentes acerca 

das dinâmicas da sociedade internacional e da crescente importância do direito internacional público em 

um mundo globalizado. Apresentar as principais teorias acerca do relacionamento entre direito interno 

e direito internacional. Abordar os conteúdos afetos ao ramo do direito internacional privado de forma 

problematizadora, trabalhando com casos práticos para trazer materialidade à disciplina.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aprofundar o conhecimento dos discentes na seara do direito internacional público, destacando os 

princípios orientadores e o papel de relevo dos organismos internacionais na solução dos conflitos entre 

Estados. Problematizar a questão da soberania frente aos sistemas internacionais de direitos humanos 

e a “síndrome de ineficácia” das normas de direito internacional. Abordar temáticas atuais como a da 

nacionalidade e da condição jurídica do estrangeiro, com destaque para a questão dos refugiados de 

guerra. Realizar uma abordagem prática do direito internacional privado, ressaltando sua crescente 

importância ante aos processos de globalização.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1.Teoria Geral do Direito Internacional Público: Direito Internacional Público x Direito Internacional 

Privado; A sociedade internacional (características); Conceito de Direito Internacional Público: objeto, 

fundamento, características; Jurisdição Internacional; Direito Internacional Público x direito interno: 

dualismo e monismo. 2. Fontes do Direito Internacional Público: fontes materiais e fontes formais – 

tratado, costume internacional, jurisprudência internacional, doutrina, princípios gerais do Direito, 

Princípios Gerais do Direito Internacional Público, Analogia, Equidade, Normas Imperativas (jus 

cogens) e soft law. 3. Tratados Internacionais: Conceito e natureza jurídica; Condições de validade; 

Processo de Elaboração; Reservas; Extinção e suspensão dos Tratados (Denúncia); Incorporação ao 

Direito Interno; Hierarquias dos Tratados no ordenamento jurídico brasileiro. 4. Sujeitos de Direito 

Internacional Público – Introdução: Personalidade Internacional, O Estado, Santa Sé e Estado da 

Cidade do Vaticano, O indivíduo, As organizações não-governamentais; as empresas; blocos regionais; 

Organizações internacionais (destaque para a composição e funcionamento da ONU). 5. Sujeitos de 

Direito Internacional Público – O Estado: Conceito; Elementos Constitutivos; Reconhecimento de 

Estado e Reconhecimento de Governo; Imunidade à jurisdição estatal; Os órgãos do Estado nas relações 

internacionais (Chefe de Estado, Chefe de Governo, Min. Relações Exteriores; Agentes diplomáticos e 

consulares – privilégios e imunidades). 6. Nacionalidade e Condição Jurídica do Estrangeiro: 

Nacionalidade Originária (ius solliun e ius sanguinis); Naturalização; Plurinacionalidade; Apátridas; 

Nacionalidade no Ordenamento Jurídico Brasileiro (art. 12 da CF); Perda da Nacionalidade. 6.1. 

Estatuto do Estrangeiro; Entrada e permanência (requisitos legais); Asilo e Refúgio; Afastamento 

compulsório: Extradição; Deportação e Expulsão. 7. Direito Internacional Privado: conceito e 
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características, objeto, fontes e diferenças com o Direito Internacional Público. 8. Aplicação da lei no 

espaço: conflitos de leis no espaço e a norma de direto internacional privado; Objetos de conexão e 

elementos de conexão; Institutos básicos de Direito Internacional Privado (qualificação, ordem pública, 

reenvio, direito adquirido). 9. Aplicação do Direito estrangeiro e Direito Processual Civil internacional: 

Verificação e prova do conteúdo do Direito estrangeiro; Competência internacional; Litispendência 

internacional; A cláusula de eleição de foro estrangeiro; A prova de fatos ocorridos no exterior. 9. 

Cooperação jurídica internacional e Homologação de sentença estrangeira: Cartas rogatórias; Regime de 

Prova; Redes de Cooperação Judiciária (IberRED e Rede Judiciária da CPLP); Auxílio direto; A 

homologação de sentença estrangeira no Brasil (Competência, Condições, Processo). 10. Direito 

Internacional Econômico e Direito do Comércio Internacional: Ordem econômica Internacional 

(conceitos e características); principais organizações internacionais de Direito Econômico: OCDE; FMI; 

BIRD; BID e o recente banco criado pelo BRICS (encontro de Fortaleza, 2014); noções gerais, 

Organização Mundial de Comércio (OMC) e principais acordos comerciais (GATT-1994; GATS; TRIPS; 

TRIMS; SPS e TBT). 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM (METODOLOGIAS DE SALA DE AULA) 

A abordagem do conteúdo programático será conduzida por meio do método crítico-dialético, com 

especial atenção à realidade concreta, com o escopo de estimular a percepção da conflitualidade 

característica do direito internacional. As aulas conjugarão exposições teóricas com o estudo orientado 

de questões de concursos públicos e exames de ordem, o que combate o abstracionismo tão presente 

nessa disciplina (não diálogo com a realidade dos alunos). Também nesse sentido, os discentes serão 

estimulados a realizar pesquisas semanais sobre situações envolvendo o direito internacional público e 

privado. Serão confeccionados roteiros de estudos para auxiliar no acompanhamento dos tópicos 

abordados. Por fim, como instrumentos lúdicos para despertar a curiosidade e o interesse, serão 

indicados filmes, documentários e livros que abordem episódios históricos e temas relacionados ao 

direito internacional.  

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

A avaliação de desempenho será feita por meio de duas avaliações escritas contendo questões objetivas - 

preferência por testes de múltipla escolha cobrados em concursos públicos e exames de ordem referentes 

a cada conteúdo ministrado – e questões dissertativas – preferência pela formulação de casos práticos 

que exijam capacidade de interpretação e argumentação jurídica.  

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Diante de resultados insatisfatórios nos trabalhos e avaliações parciais, serão desenvolvidas atividades 

complementares de nivelamento, visando reforçar os conteúdos e viabilizar condições reais de 

recuperação do aluno. Propõem-se, para tanto, o cumprimento de roteiro de estudos direcionados, 

envolvendo os pontos detectados como problemáticos, além de encaminhamento para os aparelhos de 

suportes psicopedagógicos oferecidos pela IES quando da detecção de problemas de ordem emocional.  

BIBLIOGRAFIA - BÁSICA 

DOLINGER, Jacob. Direito Internacional Privado: parte geral. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 

MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. 8. ed. São Paulo: RT, 2014. 

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

BIBLIOGRAFIA – COMPLEMENTAR 

AMORIM, Edgar Carlos de. Direito Internacional Privado. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 

BASSO, Maristela. Curso de Direito Internacional Privado. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. 18 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 
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