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DISCIPLINA: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO

CÓDIGO: GRDDIRELE0112

PROFESSOR: FABIANO ROBALINHO

CARGA HORÁRIA: 60h

EMENTA
O Direito Internacional Privado (DIPRI) compreende as regras de resolução de conflito entre as leis
de diferentes países para o julgamento de casos concretos, permitindo a reciprocidade
internacional em harmonia com a soberania dos Estados. Dentre outros, serão estudados os
conceitos de: conflito de leis; elementos de conexão; análise de jurisdição competente; análise de
lei aplicável; ordem pública; lei global; cláusulas contratuais de eleição de lei aplicável ou jurisdição
competente; litispendência internacional; carta rogatória; homologação de sentença estrangeira;
execução de sentença estrangeira; imunidade de jurisdição dos Estados; imunidade de execução
dos Estados; estratégias de litígio internacional.
OBJETIVOS GERAIS
A partir da análise de casos reais de comércio internacional, o curso pretende que o aluno esteja
de frente aos principais conceitos de Direito Privado Internacional tal como eles se anunciam na
prática, permitindo sua apreensão de acordo com a doutrina e a jurisprudência mais atualizada.
Cada caso concreto fornecerá ao aluno, gradualmente, as ferramentas necessárias que ele
compreenda as dificuldades práticas, do ponto de vista do DIPRI, inerentes aos contratos
internacionais, aos conglomerados empresariais internacionais, entre outros tipos de relações
privadas de caráter global, dentro do cenário contemporâneo de intensificação da globalização.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final do curso, a intenção é que o aluno seja capaz de dimensionar as diversas possibilidades
jurídicas de um litígio com repercussões internacionais, fazendo julgamentos qualificados sobre
as melhores estratégias, no caso concreto, para que uma parte de uma relação internacional
consiga concretizar seu direito.
METODOLOGIA
O curso tem como pauta explorar casos reais de DIPRI. Para cada tema, um aluno ou grupo deverá
preparar uma apresentação oral de determinado caso concreto, selecionado pelo professor junto
ao aluno, que deverá ser exposto de maneira didática e crítica, fazendo-se a relação entre o
assunto da aula e os elementos do caso.
Além das apresentações, o curso privilegiará o método socrático de ensino, com participação
espontânea e induzida dos alunos, junto a uma abordagem expositiva, feita pelo professor, dos
conceitos essenciais para a compressão de cada matéria.
PROGRAMA
O curso terá quatro blocos: (i) introdução – necessidade de se uniformizar regras e princípios a fim
de tornar mais pragmáticas as relações privadas internacionais, tratados internacionais e lei
global; (ii) conflito de leis – análise de lei aplicável e autonomia das partes para escolher a lei
aplicável; (iii) conflito de jurisdição – qual jurisdição acionar, competência internacional, cláusula
de eleição de foro e arbitragem; (iv) como executar sentenças estrangeiras; (v) imunidade de
jurisdição e imunidade de execução dos Estados.
Não haverá prova na P1, pois esta nota será avaliada de acordo com as apresentações ao longo
do curso. A P2 corresponderá a uma prova escrita.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Participação em sala de aula é essencial, correspondendo a 20% da nota final do aluno.
A nota da P1 será composta das seguintes avaliações: apresentação do caso selecionado (8,00) +
participação em aula (2,00).
A apresentação deverá ter o mínimo de 30 minutos, devendo ser feita a devida correlação entre
os fatos do caso e os conceitos da aula.
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A nota da P2 será composta das seguintes avaliações: prova escrita individual (8,00) + participação
em aula (2,00).
A prova escrita contemplará um caso fictício, criado pelo professor, que explore os principais
temas do curso, devendo o aluno desenvolver a estratégia de litígio das partes envolvidas no caso.
A prova deverá ser feita em casa, no Word, com o mínimo de 4 páginas, tendo o aluno o prazo de
3 dias para sua entrega.
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