
 

TÓPICOS EM DIREITO COMPARADO: O Common Law e o Direito Público Inglês 

CARGA HORÁRIA: 60 h/a 

PROFESSORA: Maria Tereza Fonseca Dias 

 

EMENTA 

Introdução ao Direito Comparado a partir do estudo dos mais importantes instrumentos 

jurídicos do campo das Instituições Sociais, Direito e Democracia. Visa contribuir para a 

compreensão “transfronteiriça” de diferentes regimes jurídicos públicos e privados 

relacionados aos temas centrais do PPGD, tais como: autonomia privada, regulação, 

estratégia, esfera pública, legitimidade e controle.  

 

OBJETIVOS GERAIS 

Possibilitar que diversos professores do Mestrado em Instituições Sociais, Direito e 

Democracia, em suas diferentes áreas de atuação, possam propor conteúdos de Direito 

Comparado (gerais ou específicos), visando aprofundar estudos de outros sistemas jurídicos, 

ampliar a internacionalização do programa ou compartilhar pesquisas e estudos realizados 

em outros países. Permitir que professores visitantes estrangeiros possam propor conteúdos 

disciplinares, considerando as áreas de concentração do curso. Realizar estudos introdutórios 

de Direito Comparado que reflitam sobre os sistemas jurídicos contemporâneos e seus 

processos de desenvolvimento e evolução. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Compreender as especificidades da metodologia do direito comparado. Discutir as famílias 

jurídicas / sistemas de Direito, tais como Civil Law e Common Law. Compreender as 

especificidades do Direito Público Inglês, com ênfase no Direito Administrativo inglês, a 

partir dos seguintes conteúdos: histórico; contexto constitucional; separação de poderes e 

distribuição de poderes administrativos; organização do estado e da Administração Pública 

(agências); o uso do direito privado pela Administração; contratos administrativos e regime 

de pessoal. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Aulas expositivas por meio de vídeo aulas e encontro presencial; leitura de textos e 

preparação de materiais (resumos, roteiros, vídeos, proposta de artigo etc); apresentação de 

conteúdos por meio de textos e vídeos; elaboração de proposta de artigo e elaboração de 

artigo final da disciplina. 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

Conforme será explicitado no detalhamento do Plano de Ensino apresentado a seguir, as 

atividades avaliativas a serem realizadas ao longo do semestre, com a respectiva postagem 

no SINEF, serão as seguintes: 

 

Atividade 1: Carta de apresentação (5 pontos) 

Atividade 2: Resumo de textos (5 pontos) 

Atividade 3: Preparação de vídeo (10 pontos)  

Atividade 4:  Resenha crítica (15 pontos) 

Atividade 5: Análise de textos (5 pontos)   

Atividade 6:  Proposta de artigo (10 pontos)   

Atividade 7: Artigo científico (individual) sobre temática da disciplina e da dissertação de 

mestrado em desenvolvimento (50 pontos) 

 

DETALHAMENTO DO PLANO DE ENSINO E ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 

Aula 1 – Apresentação geral do curso. Levantamento de questões preliminares e do perfil da 

turma.  

 

Atividade 1: os matriculados deverão escrever e postar no SINEF uma carta de apresentação, 

de até 2 páginas, indicando: formação e atuação profissional se for o caso, interesse pelo 

mestrado, tema que pretende pesquisar (ou já está pesquisando) na pós-graduação em curso; 

interesse pelo direito de outros países (experiência, mero interesse, curiosidade etc), ou seja, 

procure responder o que o motivou a cursar essa disciplina e eventual interesse em 

desenvolver estudos de direito comparado. 

 

Aula 2 - Discussões sobre o Direito Comparado contemporâneo e seus elementos conceituais, 

históricos e metodológicos.  

TEXTOS E MATERIAL DE APOIO:  

ALMEIDA, Carlos Ferreira de; CARVALHO, Jorge Morais. Introdução ao Direito 

Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2018. Capítulo 1 – Questões gerais de Direito 

Comparado. p. 11-42. 

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (§ 8º 

Metodologia da comparação jurídica, p. 37-47) 

 Vídeo 1: Metodologia do Direito Comparado 

 

Aula 3 – Aspectos da teoria geral do Direito Comparado. 

 

ANCEL, Marc. Utilidade e métodos do direito comparado. Porto Alegre: Fabris, 1980. 

(VII – Os métodos concretos da pesquisa comparativa, p. 105-115) 



 

 

Atividade 2 – Comparar os três textos (Aula 2 e 3) e indicar, a partir da elaboração do resumo 

de seus conteúdos, suas semelhanças e diferenças para entrega no SINEF. 

 

Aula 4 – Famílias jurídicas: A) Romano-germânica; B) Common Law; C) Muçulmana ou 

islâmica; D) Hindu; E) Chinesa; F) Sistemas jurídicos híbridos: 1) família romano-germânica 

com outros [Common Law ou Direito religioso (Israel)]: Escócia, Louisiana (EUA), Québec 

(Canadá), África do Sul e Israel ; 2) Direito romano-germânico e islâmico (Magrebe, 

Marrocos, Líbia, Argélia, Tunísia e Egito; 3) Common Law e Direito Islâmico (Paquistão).  

 

TEXTOS PARA LEITURA:  

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (Título 

I, Capítulo I, § 11º - Modelos de análise e critérios de classificação dos sistemas jurídicos, p. 

55-74) 

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (Título 

II, Capítulo II, § 80º e 81º - A aproximação entre sistemas jurídicos e os seus limites, p. 519-

523) 

 

Aula 5 – O Direito Inglês: a tradução jurídico inglesa e os conceitos fundamentais 

TEXTOS PARA LEITURA: 

DAVID, René. O direito inglês. São Paulo: M. Fontes, 2000. p. 1-16. 

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (O 

Direito inglês, p. 230-240) 

 Vídeo 2 – O Common Law e o Direito Inglês 

 

Aula 6 – O Direito Inglês: estrutura e fontes 

TEXTOS PARA LEITURA 

SÉROUSSI, Roland. Introdução ao direito inglês e norte-americano. São Paulo: Landy, 

2006. (p. 19-36)  

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (§ 30º 

Método jurídico, p. 270-276) 

 

Atividade 3 - Após a leitura dos textos indicados acima, cada aluno deverá preparar um vídeo, 

de até 3 minutos e postá-lo no SINEF, explicando as principais características do Common 

Law, destacando em que medida e a partir de que situações, se for o caso, ele se aproxima do 

sistema romano-germânico, que é o sistema do direito brasileiro. 

 

Aula 7 – O Direito Inglês: organização judiciária e composição dos tribunais 

TEXTOS PARA LEITURA 



 

DAVID, René. O direito inglês. São Paulo: M. Fontes, 2000. p. 17-33. 

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (O 

Direito inglês, p. 240-249) 

 

Aula 8 – O Direito Inglês: o processo civil e criminal  

TEXTO PARA LEITURA 

DAVID, René. O direito inglês. São Paulo: M. Fontes, 2000. p. 35-72. 

 

Aula 9 – Ensino do direito e profissões jurídicas na Inglaterra 

TEXTO PARA LEITURA 

VICENTE, Dário Moura. Direito Comparado. 3 ed. Coimbra: Almedina, 2016. V. 1 (§ 28 

– Ensino e profissões jurídicas, p. 250-254) 

 

Atividade 4 – Considerando os textos das aulas 5 a 9, elabore uma resenha crítica, de até 5 

páginas, que indique e comente 5 aspectos singulares da tradição jurídica inglesa que não 

fazem parte da cultura jurídica romano-germânica, da qual o direito brasileiro integra. O 

trabalho não se restringe à mera repetição dos conteúdos dos textos estudados mas de uma 

análise crítica dos mesmos. 

 

Aula 10 - Direito Administrativo no sistema do common law  

TEXTOS PARA LEITURA 

CRETELLA JUNIOR, José. Direito administrativo comparado: (para os cursos de pós-

graduação). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. (Parte III - Capítulo II – p. 144-159) 

CRETELLA JUNIOR, José. Direito administrativo comparado: (para os cursos de pos-

graduação). 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990. (Parte I - Capítulo III – p. 23-52) 

RIVERO, Jean. Curso de Direito Administrativo Comparado. Tradução José Cretella Júnior. 

São Paulo: RT, 1995 (p. 124-137) 

SEERDEN, René (ed.). Comparative Administrative Law: Administrative Law of the 

European Union, its member states and the United States. 4 ed. Cambridge – Antwerp - 

Portland: Intersentia, 2018. (What is Administrative Law? p. 197) 

 

Aula 11 - Direito Administrativo Inglês: Perspectiva histórica 

MATERIAL DE APOIO 

CRAIG, P. P. Administrative Law. 3th ed. London: Sweet & Maxwell, 1994. (2. The 

administrative system: an historical perspective p. 41-63) 

 

Aula 12 - Direito Administrativo Inglês: Organização administrativa e distribuição 

administrativa de poderes 

TEXTO PARA LEITURA 



 

SEERDEN, René (ed.). Comparative Administrative Law: Administrative Law of the 

European Union, its member states and the United States. 4 ed. Cambridge – Antwerp - 

Portland: Intersentia, 2018. (p.198-205) 

 Vídeo 3: Direito Administrativo inglês – perspectiva histórica e principais conteúdos 

 

Aula 13 – A contratação pública no Direito Inglês 

TEXTO PARA LEITURA: 

KIRKBY, Mark Borbela-Mota. Contrato sobre o exercício de poderes públicos: o 

exercício contratualizado do poder administrativo de decisão unilateral. Coimbra: Coimbra 

Editora, 2011. 

 

Aula 14 – Os agentes públicos (servidores e empregados públicos) no Reino Unido  

PALARIC, Enora;  THIJS, Nick;  HAMMERSCHMID, Gerhard. A comparative 

overview of public administration characteristics and performance in the EU28. 

Bruxelas: União Europeia, 2018. Disponível em: <https://op.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/3e89d981-48fc-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en> Acesso em: 

nov. 2019 

Atividade 5: Analise os textos das aulas 13 e 14 e respondas as seguintes questões: quais 

as peculiaridades da contratação pública no regime jurídico inglês e qual o regime jurídico 

dos servidores do Reino Unido? (Máximo de 6 páginas para a resposta – espaçamento 1,25) 

 

Aula 15 – Apresentação oral de proposta de artigo jurídico para a conclusão da disciplina 

 

Atividade 6 – Os alunos matriculados deverão apresentar, presencialmente, a partir de 

modelo disponível no SINEF, uma proposta de artigo para a conclusão da disciplina, que se 

utilize de elementos do Direito Comparado, notadamente do direito inglês. O objetivo do 

artigo é discutir algum elemento do sistema do common law e do direito inglês em face do 

sistema romanístico e do direito brasileiro. Sugere-se que os alunos explorem assuntos e 

temas relacionados ao da pesquisa em andamento no mestrado em Instituições Sociais, 

Direito e Democracia.   

 

Atividade 7 - Elaboração de artigo científico (individual) sobre temática da disciplina, 

conectada com a dissertação de mestrado a ser desenvolvida ou em desenvolvimento (50 

pontos). Critérios de avaliação do artigo: formato do texto no padrão CONPEDI, com 

adaptações. 1 O título do artigo corresponde ao conteúdo desenvolvido? 2 O resumo e as 

palavras-chave indicam os objetivos do artigo e a metodologia da pesquisa? 3 A introdução 

apresenta o problema, temas centrais, objetivos, justificativa e métodos da pesquisa? 4 O 

referencial teórico pesquisado está adequado para a resposta ao problema da pesquisa? 5 As 

referências são atuais e abarcam a literatura relevante sobre o tema, notadamente as que 

foram trabalhadas ao longo do semestre, na disciplina? 6 A pesquisa realizada possui 



 

complexidade e profundidade compatível com o caráter científico de um artigo de pós-

graduação? 7 A estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas para o alcance dos 

objetivos da pesquisa? 8 A metodologia utilizada mostrou-se adequada para a resposta da 

problemática enfrentada pela pesquisa? 9 A conclusão apresenta resposta ao problema da 

pesquisa e é adequada aos objetivos indicados na introdução? 10 O artigo possui a forma 

exigida conforme as regras da ABNT? (CHAVE DE CORREÇÃO: 50 pontos, 5 pontos cada 

item.) 
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