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Aulas Expositivas: Direito comparado e método comparativo. Estrutura do método
comparativo (Constantinesco). Terceiro termo e fatores de comparação. Aplicações do
direito comparado. Direito comparativo em perspectiva funcional (Sacco). René David e
a classificação dos sistemas jurídicos. Civil law e common law. Diferenças fundamentais
e aspectos de convergência. Os chamados sistemas híbridos. Globalização e direito
comparado. Uniformização e unificação do direito (Delmas-Marty). Ius commune. Lex
mercatoria. Soft law. Direito à diferença. O caso do Tuxaua. Direito comparado e
América Latina (Mignolo). Algumas perspectivas para o direito comparado.
Seminários dos Doutorandos:
Tema 1 – Contrato
Direito Contratual Comum. A experiência do DFCR – Draft Common Frame of
Reference. Princípios Contrautais Europeus. O exemplo da substantial performance do
direito inglês e sua transposição aos países continentais (pressupostos e efeitos). O
adimplemento substancial no Brasil. Outros institutos contratuais de interesse do jurista
brasileiro.
Tema 2 – Propriedade
Propriedade imobiliária e sua circulação. Sistema alemão. Sistema francês. Sistema
brasileiro. A questão registral e a fragmentação da propriedade. Registro da
multipropriedade imobiliária (time sharing). Propriedade fiduciária e trust nos Estados
Unidos e no Brasil. Projetos de lei no Brasil sobre o tema.
Tema 3 – Responsabilidade Civil
Diferenças fundamentais entre o sistema dos torts (common law) e a responsabilidade
civil da tradição romano-germânica. O dano extrapatrimonial na experiência norteamericana. Dano extrapatrimonial à pessoa jurídica. Outros aspectos.

Tema 4 – Seguro
Sistemas de seguro obrigatório para circulação de veículos automotores no Brasil e na
Europa. Análise comparativa. Outras hipóteses de seguro obrigatório. Potencialidades do
tema no Brasil.
Tema 5 – Direitos Humanos
A construção dos Direitos Humanos e a crítica ao “ocidentalismo”. A tutela dos Direitos
Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de
Justiça. Aspectos mais relevantes do seu funcionamento. Análise de alguns casos
célebres envolvendo diferenças culturais entre Ocidente e Oriente.
Tema 6 – Família
Relações familiares no direito brasileiro e no direito muçulmano. Tradições culturais e
direitos da mulher. Direitos da criança e do adolescente. A questão do véu islâmico na
França. O problema das situações extraterritoriais já consolidadas e o parâmetro da
ordem pública local. Outros aspectos.
Tema 7 – Direito Penal Comparado I: Aborto e Eutanásia
O tratamento penal do aborto. Análise comparativa entre o sistema brasileiro e algum
sistema menos rígido (ex. Califórnia). Graus de descriminalização (condições
permissivas do aborto). A outra face da moeda: eutanásia. Estado da matéria no Brasil
(projetos de lei). Análise comparativa entre o sistema brasileiro e algum sistema menos
rígido. O futuro do tema no Brasil.
Tema 8 – Direito Penal Comparado II: Descriminalização
Crimes contra a honra e liberdade de expressão. Análise comparativa entre o sistema
brasileiro e o norte-americano (ou outro menos rígido). Outras hipóteses de
“descriminalização” em análise comparativa: uso de drogas, adultério, prostituição,
vadiagem etc. Utilidade do direito comparado na avaliação da conveniência ou não da
“descriminalização”.
Tema 9 – Direito do Consumidor
A tutela do consumidor nos Estados Unidos e no Brasil: aspectos mais relevantes.
Desconsideração da personalidade jurídica em análise comparativa. Pressupostos para
desconsideração. Efeitos e graus da desconsideração. A tutela processual do consumidor:
civil actions e ações coletivas.
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Tema 10 – Sucessões
Herança como conceito cultural e críticas à garantia hereditária. A liberdade sucessória
no Brasil e nos Estados Unidos. Planejamento sucessório, propriedade fiduciária e trust.
Testamento e questões existenciais: o living will na experiência norte-americana e
testamento biológico no Brasil.
Tema 11 – Direito Urbanístico
Direito urbanístico. Diferenças internas e externas. Análise comparativa do direito
urbanístico entre duas cidades brasileiras e uma estrangeira. Formantes sociais e
econômicas sobre o direito urbanístico. Flexibilização das normas urbanísticas e
instrumentos de compensação pelo impacto urbanístico.
Tema 12 – Direito Penal Comparado III: Pena e Prisão
Análise comparativa da severidade das penas no Brasil e em outros sistemas à escolha do
expositor. O movimento das penas alternativas no Brasil e no exterior. Alternativas ao
sistema prisional. Outros aspectos relevantes no âmbito do tema.
Tema 13 – Corte Penal Internacional
Histórico e função. Principais características e funcionamento. Discussão acerca da
legitimidade da Corte Penal Internacional. Análise de casos célebres. Utilidade ou não do
direito comparado na atuação da CPI.
Tema 14 – Técnicas de Decisão
O modo de decidir no Common Law. Ratio decidendi e obiter dictum. Influência sobre o
raciocínio jurídico do common lawyer. Diferenças com o sistema brasileiro. Súmula
vinculante, recursos repetitivos e outras transformações que aproximam o sistema
brasileiro do common law neste aspecto. Efeitos sobre o modo de redigir decisões
judiciais, sobre o modo de recorrer e sobre o raciocínio jurídico do jurista brasileiro.
Tema 15 – Globalização e Direito Comparado
As diversas “globalizações”. A globalização e seus efeitos na América Latina. A fronteira
jurídica no processo de globalização econômica: obstáculo ou preservação? Tutela de
bens culturais das civilizações pré-colombianas. Utilidade do Direito Comparado como
metodologia crítica. O Direito Comparado no processo de globalização.
Tema 16 – União Européia e Mercosul
União Européia. Antecedentes históricos e formação. Órgãos da União Européia e seu
funcionamento. Regulamentos e diretivas. Mercosul. Antecedentes históricos e formação.
Funcionamento e limites do Mercosul. Solução de controvérsias e Tribunal Permanente

3

de Revisão. Análise comparativa entre União Européia e Mercosul. O futuro da UE e do
Mercosul.
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