SEMINÁRIO TEMÁTICO
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Terças-Feiras: 11h30 às 13h30
I – PROFESSOR: Pedro Gustavo Gomes Andrade
II – TEMA GERAL: Estudo da jurisprudência do Tribunal Penal Internacional (TPI).
III – OBJETIVO: O TPI foi criado em 1998 pelo Estatuto de Roma para julgar crimes de guerra, crimes contra
a humanidade, crimes contra a paz e o crime de genocídio. O Brasil não somente aderiu à sua cláusula de
jurisprudência compulsória em 2002, como também publicou a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, que
criou o §4º no art. 5º da CF/88, prevendo expressamente a obrigação de cumprir com as decisões desse
referido tribunal. Dessa forma, o Estatuto de Roma e as decisões de seu tribunal devem ser cumpridas pelos
Juízes brasileiros por força de norma constitucional. O seminário buscará analisar de forma detalhada os
principais julgamentos desse importante tribunal, de forma a familiarizar os alunos com a sua jurisprudência,
em especial os precedentes que guardem relevância para o Direito Brasileiro.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS: a) mecanismos de jurisdição do tribunal; b) competência ratione materiae e
ratione personae; d) direito material associado (principais tratados); e) procedimentos e funcionamento do
tribunal; f) mecanismos de cumprimento de suas decisões judiciais; g) estudo da jurisprudência mais relevante
da história do tribunal; h) análise detalhada dos casos que contaram com a participação do Brasil; i) análise
detalhada dos casos que são relevantes ou que possam trazer impactos para o Direito Brasileiro.
V – METODOLOGIA: Aulas expositivas, leitura de textos selecionados, leitura de julgamentos relevantes dos
tribunais.
VI – AVALIAÇÃO: Presença em sala de aula, pontualidade, participação nos debates coletivos, capacidade
de demonstrar conhecimento acerca dos textos indicados.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula (01 crédito acadêmico).
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros.
Mês
Setembro
Outubro
Novembro

Dias de aula
04,18, 25
02, 09, 16, 23
06,13

IX – PARTICIPANTES: alunos de todos os períodos.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 17/08 a 26/08 de 2018, por meio do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 01/09 a 06/09 de 2018, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de OUTUBRO.
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de OUTUBRO
e NOVEMBRO de 2018.
 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.
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.

