
SEMINÁRIO TEMÁTICO 
TRIBUNAIS INTERNACIONAIS 

                                                  Terças-Feiras:  11h45min às 13h45min 
 

I – PROFESSOR: Pedro Gomes Andrade 
II – TEMA GERAL: Direito Internacional Público – Tribunais e Cortes Internacionais 
III – OBJETIVO: O presente Seminário Temático buscará estudas os diferentes órgãos e instituições que têm por escopo 
a adjudicação internacional. Realizaremos uma análise da criação, composição, competência, normas procedimentais, 
direito aplicável, legitimidade, efetividade, decisões paradigmáticas e outros aspectos relevantes de Cortes e Tribunais 
com jurisdição geral, tribunais penais internacionais, tribunais híbridos, cortes regionais, tribunais de integração, tribunais 
administrativos internacionais, tribunais arbitrais permanentes e outros órgãos jurídicos de solução de controvérsias. 
Além disso, serão discutidos temas como fragmentação do Direito Internacional e a proliferação de Cortes internacionais, 
razões que levam Estados a criar (ou a se opor à criação) de tribunais internacionais e propostas de criação de novas 
Cortes internacionais. 
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: 1) Reflexões acerca das denominadas “jurisdicionalização do direito internacional” e 
“proliferação de tribunais internacionais” e do risco de fragmentação do direito internacional geral. 2) Corte Permanente 
de Arbitragem (CPA) e Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI). 3) Corte Internacional de Justiça (CIJ). 4) 
Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 5) Corte Europeia de Direitos Humanos (CEDH) e Corte Africana dos 
Direitos Humanos e dos Povos (CADHP). 6) Tribunal Arbitral do Mercosul (TAM) e Tribunal Permanente de Revisão 
(TPR). 7) Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). 8) Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial 
do Comércio (OSC/OMC). 9) Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar (TIDM). 10) Tribunais Penais Internacionais 
“ad hoc” para Ruanda e para a Ex-Iugoslávia (TPI-R e TPI-EI). 11) Tribunal Penal Internacional (TPI). 12) Órgãos “quasi”-
jurisdicionais (Comitê de Direitos Humanos da ONU, Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, dentre outros) 
V – METODOLOGIA: Resoluções de questões, seguidas de aulas explicativas dos professores. 
VI – AVALIAÇÃO: os alunos serão avaliados de acordo com a presença nos encontros semanais.  
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico). 
VIII – CRONOGRAMA: 9 encontros de 01:30h (uma hora e meia) cada. 
 

Mês Dias do seminário 

Março 24 

Abril 07, 14, 28 

Maio 05, 19, 26 

Junho 02, 09 

 
IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os períodos.  
X – INSCRIÇÕES: 

 Somente de  06 a 13/03, por meio do Portal Acadêmico.  

 Alterações e cancelamento:   24 a 26/03 , através do Portal Acadêmico.  
A) Para contar como Seminário Temático: 

1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 210,00  (duzentos e dez reais). 
 À vista: o custo total será incluído no boleto de  maio. 
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de     maio e junho   de 

2020. 
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar o pagamento 

através do boleto bancário. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 
4º) EGRESSO: 50% de desconto no valor do Seminário Temático. 

B) Para contar apenas como “Atividade Complementar”: 
1º) o seminário é gratuito. 
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença; 
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos. 

C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as atividades. 
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos. 
 
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar. 

 


