
Faculdade
de Direito 

Para informações   
www.droit.umontreal.ca
info-droit@umontreal.ca
Tel.: 514 343-6124 ESTUDAR O DIREITO

 CONECTANDO OS MUNDOS 

Faculdade de Direito, Universidade de Montreal

Endereço postal:
Pavillon Maximilien-Caron
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal, Québec, H3C 3J7
CANADA

Endereço
Pavillon Maximilien-Caron
3101, Chemin de la Tour
Montréal, Québec, H3T 1J7
CANADA

Couv_ext_portugais_V2.pdf   1   13-05-10   11:34



SU
M

Á
R

IO
 

THE MOUNTAIN (excerpts)

Who knows it only by the famous cross which bleeds
into the fifty miles of night its light
knows a nightscene;
and who upon a postcard knows its shape –
the buffalo straggled of the laurentian herd, – 
holds in his hand a postcard.

In layers of mountains the history of mankind,
and in Mount Royal
which daily in a streetcar I surround
my youth, my childhood –
the pissabed dandelion, the coolie acorn,
green prickly husk of chestnut beneath mat of grass –
O all the amber afternoons
are still to be found.

Abraham Moses Klein (LL.L. 1933) 
Trecho extraído de: KLEIN, Abraham Moses. “Complete Poems” (I & 2). Editora: Zailig Pollock. 
Toronto: Universidade de Toronto Press, 1990

Abraham Moses Klein - Advogado, Poeta e Escritor
Nascido em 1909 em Ratno, Ucrânia, Klein chegou a Montreal com um ano de idade. Graduado na Faculdade de Direito da Universidade 
de Montreal em 1933, Klein também estudou Ciências Políticas, Estudos clássicos e econômicos, antes de lecionar poesia na 
Universidade McGill. Em 1948, sua obra, “The Rocking Chair and Other Poems”,recebeu o prêmio de poesia do Governador-Geral do 
Canadá. O prêmio “A.M.Klein”é concedido a cada ano no Quebec para premiar a excelência literária.
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GUY 
LEFEBVRE

Diretor e 

professor de Direito

Cada decisão que tomamos na Faculdade de Direito da Universidade de Montreal é orientada no

sentido de promover o crescimento intelectual de nossos alunos, não só para proporcionar-lhes o

conhecimento, a criatividade e a curiosidade interdisciplinar que são necessários para se tornarem

juristas responsáveis e notáveis no futuro, mas também para ajudá-los a se enxergarem como

cidadãos perspicazes e engajados no mundo.

Os estudantes internacionais possuem um papel importante na Faculdade de Direito. Além de

contribuir com as suas próprias perspectivas sobre nosso sistema jurídico misto, eles também

ajudam a enriquecer o processo de aprendizagem, encorajando-nos a imaginar como a lei pode ser

aplicada em um contexto mais global e como as várias leis que nos regem são inevitavelmente

influenciadas por seus encontros com outras realidades jurídicas. Ademais, viver em Montreal, uma

metrópole culturalmente dinâmica, e fazer parte de uma vibrante comunidade estudantil, garantem

que as lições aprendidas vão além da sala de aula, nutrindo o desenvolvimento pessoal de cada

aluno e criando memórias que nunca serão esquecidas.

Graças ao ensino rigosoro e humanista que os graduandos da Faculdade de Direito da Universidade

de Montreal recebem, estes começam suas carreiras com a educação, a experiência de vida e a

curiosidade necessárias para florescerem como profissionais, seja no direito ou em qualquer outro

campo, qualquer que seja a cidade no mundo. Este tem sido o nosso compromisso desde que a

nossa faculdade foi fundada, há mais de 125 anos, e vai continuar sendo assim, enquanto

preparamos as novas gerações de juristas para enfrentar com confiança a constante evolução

jurídica e social. 

Escolher estudar na Faculdade de Direito significa aceitar o desafio de ser o líder de amanhã. Deixe o

corpo docente da Universidade de Montreal ajudar você a atingir esse potencial.

UNIVERSIDADE DE MONTREAL: UMA INSTITUIÇÃO NOTÁVEL, QUE CRESCE A CADA DIA 

- Classificada entre as cinco principais universidades francófona e entre as melhores universidades do mundo (Times Higher Education);
- Considerada como a melhor universidade de francófona na América do Norte;

- Oferece uma excelente vida no campus da universidade, com o suporte de associações e jornais estudantis, serviços médicos e academia com 
instalações desportivas.

Estudar na Universidade de Montreal também significa se beneficiar de um ambiente dinâmico, projetado para fornecer aos alunos as ferramentas e recursos

de que precisam para prosperar e crescer. Os estudantes possuem acesso a bibliotecas e livrarias de porte mundial, clínicas de saúde e um dos maiores

complexos esportivos do Quebec. Os alunos também podem escolher entre várias atividades culturais que acontecem no campus da faculdade, em teatros, em

salas de concerto, galerias e cinemas. Na Universidade de Montreal temos a certeza de que os alunos sempre se sentirão bem-vindos e apoiados.
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JEAN-FRANÇOIS
GAUDREAULT-DESBIENS

Vice-Diretor de Pesquisa e Comunicação

Professor de Direito  

Titular da Cátedra Canadense de Pesquisa

sobre Identidades Jurídicas e Culturais

Norte-Americanas e Comparadas

VENHACONSTRUIR UMA PONTE CONOSCO 

POR QUE ESTUDAR NA FACULDADE DE DIREITO DA UNI-
VERSIDADE DE MONTREAL?

Diante de excelentes faculdades de direito no Canadá, por que escolher a Faculdade de Direito da

Universidade de Montreal? É claro que a vibração e a sensação cosmopolita de Montreal - sem

mencionar uma população de estudantes altamente diversificada da Faculdade - são atrativos

importantes. 

Embora esses aspectos possam ser importantes para a qualidade de vida de um estudante, sozinhos

eles não podem determinar a escolha de uma instituição de ensino superior, da mesma forma que o

valor de uma mesalidade baixa não pode ser motivo de comparação com outras instituições da

América do Norte. 

Importante destacar que a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal está entre as melhores

escolas de direito de língua francesa do mundo, oferecendo aos estudantes de pós-graduação uma

grande variedade de programas, o que, ainda assim, não é a sua característica mais marcante.

O que distingue a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal das demais é uma combinação

única de pluralismo intelectual, pesquisa científica de ponta, realizada por professores e alunos de

pós-graduação em diversas áreas do direito, e um ambiente verdadeiramente diversificado

culturamente. Nossos professores são positivistas e pluralistas jurídicos, fazem uma análise completa

que vai do direito econômico à teoria dos contratos, sempre orientando e demonstrando a teoria e a

prática; eles se relacionam com a justiça cibernética através da cyberjustiça, enquanto também se

preocupam com formas mais tradicionais de justiça. Fazem tudo isso em um ambiente que combina a

common law com a civil law, sem desconsiderar outras tradições jurídicas não-estatais sempre

respeitando a diversidade intelectual e a pesquisa interdisciplinar. 

Embora a Faculdade ofereça um ambiente predominantemente francófono, garante concretamente

que todos os estudantes possam compartilhar seu pensamento jurídico se expressando na língua na

qual são fluentes. Em um mundo globalizado, onde o Inglês é a principal língua utilizada (lingua

franca), o compromisso da Faculdade de Direito com a diversidade linguística não é meramente

estético, pois a linguagem não pode ser plenamente entendida apenas em sua dimensão instrumental.

Na verdade, cada língua fornece acesso a um "mundo", ou seja, a diversas referências culturais

explícitas e implícitas, que muitas vezes permanecem adormecidas para os não-falantes daquela

língua e para redes de intelectuais. Assim, além de oferecer uma verdadeira experiência norte-

americana de ensino, com recursos acadêmicos substanciais e um alto índice de interação

professor-aluno, a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal faz, melhor do que ninguém,

ressurgir uma ponte entre os mundos.
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UMA TRADIÇÃO DE EXCELÊNCIA 

Fundada em 1878, a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal tem uma longa reputação de

excelência educacional. Estamos empenhados em fornecer um ensino completo e inovador, que

combina investigaçao tradicional com oportunidades dinâmicas de pesquisa e uma abordagem
interdisciplinar, que ajuda os nossos alunos a se tornarem responsáveis, pró-ativos e cidadãos do
mundo.

Como resultado, nossos alunos e professores foram, e ainda são, pioneiros em diversas áreas do

direito, como: o Direito Indígena, o Direito Espacial e o Direito Empresarial. Nossos antigos alunos

proporcionaram um impacto significativo na evolução do direito em todo o mundo, ocupando cargos

na Suprema Corte do Canadá, na ONU, e no Tribunal Penal Internacional. Outros ocuparam altos

cargos políticos, incluindo os postos de Primeiro-ministro e de Governador-geral do Canadá, assim

como posições de alto nível em empresas nacionais e internacionais. Alguns até se tornaram

escritores, atores e artistas famosos.

A Faculdade de Direito da Universidade de Montreal ensina os alunos a anteciparem a mudança,

pensarem de forma inovadora, manterem uma mente curiosa, investigativa e crítica. É esse foco,

juntamente com a nossa ênfase na interação do direito civil e da common law, que nos torna uma
das melhores faculdades de direito do mundo.

BREVE PANORAMA DA FACULDADE DE DIREITO

- Recebe estudantes internacionais de países de todo o mundo.

- Promove uma abordagem interdisciplinar por possuir uma jurisdição de direito misto, onde o

pluralismo jurídico é predominante. A Faculdade de Direito da Universidade de Montreal ensina
tanto o direito civil como a common law, em um ambiente que incentiva o intercâmbio, a

criatividade, o reconhecimento de vínculos com a política, a economia, a ciência e a arte.

- Concentra-se numa visão pluralista baseada em quatro pilares: educação, pesquisa, sociedade
e cooperação internacional. Nosso corpo docente é comprometido com a formação dos futuros
líderes. Tal comprometimento vai além da mera transmissão de conhecimentos para o

desenvolvimento de competências dos alunos, passando pela análise de projetos, por pesquisas

inovadoras e atividades que incentivam o engajamento social. 

- Incentiva uma perspectiva global. Localizada em Montreal, uma cidade cosmopolita onde as
culturas européia e norte-americana convergem, a Faculdade de Direito recebe professores

convidados e estudantes de vários países, organiza centenas de seminários e conferências e

opera programas de intercâmbio com outras organizações ao redor do mundo.

- Busca a excelência. A Universidade de Montreal tem sido constantemente classificada como uma

das melhores universidades do Canadá e tem sempre uma boa colocação no prestigiado QS
World University Rankings. A Faculdade de Direito, por sua vez, foi recentemente classificada
pela QS World University Rankings como a melhor Faculdade de direito de língua francesa no

mundo, na categoria de  Direito de Ciências Sociais e Gestão (Social Sciences & Management – Law).

PIONEIRAEM DIVERSOS CAMPOS
DO DIREITO 
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UMA CIDADE AMADA POR SUA

CULTURA HÍBRIDA

MONTREAL: ÓTIMA CIDADE PARA SE VIVER E ESTUDAR 

- Nomeada como uma das melhores cidades para estudantes no mundo pela Lonely Planet;
- Considerada como uma das cidades mais habitáveis do mundo, com um razoável custo de vida,

diversidade cultural inigualável e premiado design de arquitetura;

- Classificada como uma das cidades mais seguras do Canadá;
- Situada próxima de Quebec, Ottawa e Toronto, bem como da fronteira com os EUA (com o

Estado de Nova Iorque e de Nova Inglaterra).

A experiência de estudar na Universidade de Montreal não pode ser dissociada do fato de se viver em

Montreal, uma cidade norte-americana cosmopolita com sabor europeu. Amada por sua cultura

distintamente híbrida, Montreal oferece um ambiente social estimulante, onde os seus estudantes

desfrutam de experiências de vida e culturais necessárias para complementar seu crescimento

intelectual. 

Esta cidade tem produzido talentos internacionais como Arcade Fire, Cirque du Soleil, Leonard Cohen,

Rufus Wainwright e Céline Dion, e é também o lar de importantes festivais internacionais, museus e

companhias de dança renomadas internacionalmente. Aqueles que possuem um gosto pelo clássico

irão apreciar apresentações da famosa Orquestra Sinfônica de Montreal ou uma visita ao Museu de

Belas Artes de Montreal. Enquanto os de espírito mais aventureiros irão adorar o coração da cidade,

com os artistas tocando e se apresentando pelas ruas, ou navegando em um dos muitos bairros

étnicos da cidade.

Montreal é uma escolha ideal para os estudantes internacionais que desejam ter uma experiência
educacional enriquecedora e edificante.
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A Excelentíssima Sra. 
LOUISE

ARBOUR

C.C., G.O.Q., LL.L., com honras, 1970

Presidente e Chefe executiva,

Internacional Crisis Group (desde 2009)

ONU – Comissão de Direitos Humanos

(2004-2008)

Juíza da Suprema Corte do Canadá

(1999-2004)

Embora não tenha sido evidente para mim enquanto cursava a faculdade, o meu diploma de Direito

da Universidade de Montreal lançou as bases para as muitas facetas da minha carreira jurídica. O

direito e o seu ensino têm evoluído a passos largos desde então, mas desde aquela época a mistura

do rigor intelectual e do raciocínio ético tem me servido nos diversos lugares onde trabalhei. Em

retrospectiva - no tempo e no espaço - sinto imensa gratidão por aqueles que emprestaram, durante

os anos de formação, as ferramentas que permitiram que o jurista pudesse se tornar moderno e

versátil. 

Além de servir como Procuradora-Geral do Tribunal Internacional Criminal da ONU para a ex-

Iugoslávia e Ruanda, Louise Arbour também recebeu 39 títulos honoris causa de várias universidades

ao redor do mundo. Ao longo de sua carreira, ela recebeu inúmeras medalhas e prêmios, incluindo

em 2000 o prêmio Franklin D. Roosevelt - liberdade e medo, e Ordem Nacional da França da Legião

de Honra (Comandante) em 2010. Em março de 2011, Louise Arbour foi agraciada com o Prêmio

Norte-Sul do Conselho da Europa, juntamente com o ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da

Silva. Em novembro de 2011, recebeu também a homenagem do Prêmio Especial do Júri, concedido

pela Fundação Chirac.
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KIM
THÚY

LL.B. 1993

Linguística e Tradução 1990

Escritora do Quebec,

nascida em Saigon, Vietnã

A Faculdade de Direito da Universidade de Montreal certamente me ensinou sobre a lei. Mas tam-

bém me mostrou como refletir, desenvolver um olhar crítico e, acima de tudo, compreender a 

maravilhosa complexidade de nossa humanidade e a importância da nuance.

Kim Thuy ganhou muitos prêmios por seu excelente romance autobiográfico, "Ru". Esta releitura de

sua imigração para o Quebec, como uma menina de 10 anos de idade, tendo feito o percurso

marítimo com outros refugiados vietnamitas, ganhou em 2011 o Prêmio Mondello per la

Multiculturalità da Itália, o Prêmio literário em 2010 pelo Governador-Geral do Canadá e o Grand Prix

RTL-Lire de France em 2010.

Kim Thúy é também co-autora do livro de À toi (avec Pascal Janoviak – 2011), do Rouma (2013) e do

Mãn (2013). 

Nossos alunos representam alguns dos mais notáveis líderes de hoje, ocupando posições influentes

em uma variedade de campos tradicionais e alternativos. Seja trabalhando em tribunais

internacionais, corporações transnacionais, governos nacionais ou com as comunidades locais, os

juristas formados na Faculdade de Direito da Universidade de Montreal estão sempre contribuindo
para a evolução do direito, ajudando a reinventar a prática legal com plena consciência da
necessidade de conciliá-la com a justiça social.
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CÉDRIC 
SABBAH 
LL.B. 1998

LL.M. 2006

Membro da Ordem dos Advogados do Quebec

(1999), França (2000), e Israel (2008)

Consultor jurídico, Departamento de Acordos

Internacionais e Contencioso Internacional,

Ministério da Justiça, Israel

Sinto-me privilegiado por ter tido até agora uma carreira de sucesso, gratificante e diversificada.

Desde que recebi o meu diploma de bacharel em direito da Universidade de Montreal, trabalhei no

Supremo Tribunal de Israel, no prestigiado Centro de Pesquisa em direito público (CRDP) da

Universidade de Montreal, no Departamento de Justiça em Ottawa, bem como no departamento

internacional de um renomado escritório de advocacia israelense, onde trabalhei com fusões e

aquisições na área de alta tecnologia e biotecnologia. Recentemente, mudei novamente de área de

atuação focando em direito internacional público, agora no Ministério da Justiça de Israel. É com

orgulho e gratidão que eu atribuo grande parte da minha trajetória profissional à educação

profissional e ao treinamento que recebi na Faculdade de Direito da Universidade de Montreal, tanto

no mestrado (L.L.M.) quanto no bacharelado (LL.B.). Apreciei os diversos cursos ministrados por um

corpo docente de alto nível, e a exposição à pesquisa de ponta rigorosa. A Universidade ofereceu um

ambiente que foi, simultaneamente, enriquecedor e divertido. Outro fator fundamental é a localização

da Faculdade de Direito: Montreal é uma cidade vibrante, que abraça o multiculturalismo, e a

Faculdade faz um trabalho incrível em aproveitar essa energia para o benefício de seus alunos. Até

hoje eu mantenho contato com colegas e antigos professores. Estou extremamente grato por ter

estudado na Faculdade de Direito da Universidade de Montreal.

NOSSOS GRADUADOS

MARIE-JOSÉE
CANTIN
LL.B. 2001

LL.M. (Universidade do Sul da California)

Vice Presidente, Serviços de Negócios

Assuntos Criativos, Technicolor, Hollywood

Eu me sinto muito sortuda por ter encontrado uma carreira que se encaixe perfeitamente com

minhas paixões e a por estar trabalhando em uma área tão emocionante e desafiadora. As bases

acadêmicas a formação jurídica que recebi na Universidade de Montreal certamente contribuíram

para o meu futuro. Na verdade, quando comecei meus estudos na Faculdade de Direito, eu já sabia

que queria trabalhar nos Estados Unidos - Califórnia, em particular. Iniciei minha carreira em

Montreal, mas logo me mudei para Los Angeles, onde fiz meu mestrado na Universidade do Sul da

Califórnia e me tornei membro da Ordem dos Advogados da Califórnia. Meu amor pelo cinema ao

longo da vida, combinado com o desejo de apoiar o desenvolvimento de negócios e a criação de

sólidas relações comerciais é o que me levou para longe das tradicionais carreiras jurídicas e me

trouxe para a indústria do entretenimento. Minha experiência na Universidade de Montreal me deu a

habilidade e a confiança que eu precisava para encontrar minha verdadeira vocação, para seguir

meus objetivos com determinação e criatividade - até mesmo com alegria – e para resolver as

questões legais complexas com as quais me deparo todos os dias. 

MARIE-JOSÉE
CANTIN
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DORIS 
FARGET

França

LL.D. 2010

Direito internacional indígena e de minorias

Pesquisadora de pós-doutorado,

Universidade McGill 

Entrei para a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal em 2007, quando comecei meu

doutorado em direito internacional, que se concentra nos povos indígenas e minorias. Meu acordo de

“cotutelle” do doutorado indicava que eu deveria ficar em Montreal por um período de nove meses,

mas rapidamente decidi me mudar, me estabelecer nesta cidade e completar o resto dos meus

estudos de doutorado no Canadá. Um ambiente acadêmico estimulante, apoio excepcional ao

estudante, ênfase em estudos interdisciplinares, uma abordagem aberta do direito, bem como o

apoio caloroso a minha própria pesquisa, foram as razões que me incentivaram a ficar. Além disso,

Montreal é uma cidade humanitária, que oferece aos seus moradores uma excelente qualidade de

vida. É uma cidade que mistura paisagem urbana e natural e tem uma comunidade com vida cultural

diversificada. O ambiente acadêmico desafiador da Faculdade, a própria cidade, bem como o espírito

acolhedor de Montreal foram fatores decisivos na minha decisão de ficar.

W. COLEMAN
FOSTER II
Estados Unidos

BSC, J.D., LL.M. 2012

Advogado licenciado em Washington, D.C.

CONTRIBUIR PARA A EVOLUÇÃO DO

DIREITO

O programa de mestrado em direito empresarial em um contexto global (LL.M. Business Law in a

Global Context) é um programa formidável de excepcional valor profissional e intelectual. Situado em

Montreal, uma cidade de classe mundial, e em uma renomada instituição de ensino superior, o

programa se realiza numa atmosfera naturalmente dada à internacionalidade da disciplina juridica

moderna. Os participantes do programa estão no centro de uma comunidade estudantil de

advogados de todo o mundo. Além dos benefícios acadêmicos de primeira ordem, o programa dá aos

participantes a oportunidade de desenvolver uma rede internacional de contatos que os apoiará ao

longo de suas carreiras. O programa de mestrado é conduzido por um grupo altamente qualificado de

profissionais e pesquisadores dedicados, que têm uma riqueza de experiência e conhecimento da

realidade. Muitos professores são filiados a empresas de grande porte, a escritórios de advocacia de

grande prestígio ou ocupam altos cargos do governo, e ainda assim vêm graciosamente compartilhar

sua vasta riqueza de conhecimento através de aulas intensivas e altamente interativas, orientadas

para a prática. Com dez anos de prática jurídica, não é preciso dizer que entrei para o programa em

um esforço para expandir meu conhecimento e melhorar minhas habilidades profissionais. No

entanto, cheguei à conclusão que não aprimorei só minha carreira, mas também a minha vida. 

NOSSOS GRADUADOS
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UMA FACULDADE EXCEPCIONAL

A Faculdade de Direito compreende uma equipe de professores dinâmicos, altamente
comprometidos com seus alunos, engajados em debates sociais, profundamente envolvidos em
pesquisas de ponta e cujas publicações têm contribuído significativamente para conhecimento

jurídico no Quebec, no Canadá e em todo o mundo. 

Abrengendo um amplo espectro de compatências jurídicas, nossos professores compartilham seus

conhecimentos em um ambiente de aprendizagem multi-disciplinar e bijurídico (dualismo juridico)

que incentiva o intercâmbio intelectual, a resolução prática de problemas e a criatividade, ao
adaptar a investigaçao tradicional às questoes juridicas futuras e em evolução.

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO, INSTITUIÇÕES INTERNACIONAIS
HISTÓRIA DO DIREITO E TEORIA DO DIREITO
DIREITO INTERNACIONAL DO TRABALHO

Desde que eu comecei a ensinar na Faculdade, em 2001, minhas áreas de ensino e pesquisa

felizmente sempre coincidiram. Hoje, elas compreendem: a História e a teoria crítica do Direito

Internacional Público, Direito Internacional do Trabalho, as Organizações Internacionais que operam

no sistema das Nações Unidas e o Direito Internacional das Mulheres. Desde o início, o ensino tem

desempenhado um papel importante na minha carreira acadêmica, mesmo porque a transmissão do

conhecimento nem sempre é uma tarefa fácil. Acredito firmemente que este é um aspecto crucial de

nosso bem-estar individual e coletivo. Um professor deve formar e enriquecer a vida de seus alunos

de direito, sem forçá-los a se conformar ou doutriná-los. Um professor também deve saber como

inspirar os alunos a utilizar os seus recursos intelectuais e ensiná-los a continuar esta prática fora da

sala de aula, onde as portas da mente se abrem pela primeira vez.

ISABELLE 
DUPLESSIS

LL.D. (Universidade de Montreal)

LL.M. (Universidade de Montreal) 

Pesquisadora,  

Centro de Pesquisa Interuniversitário sobre a

Mundialização e o Trabalho (CRIMT)

Membro do Comitê Executivo, 

Centro de estudos sobre o Direito

Internacional e a Mundialização(CEDIM)

ISABELLE DUPLESSIS
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DIREITO E TECNOLOGIA

A revolução tecnológica atual nos obriga a reagir e adaptar o direito a esse fenômeno social sem

limites. Uma das disciplinas que tenho o prazer de ensinar é Direito e Tecnologia, que tenta conciliar

esses dois paradigmas, que se inspiram no passado e olham também para o futuro. Além de aplicar

a análise jurídica tradicional, utilizo blogs, Twitter e outros sites interativos para tornar o processo de

aprendizagem mais eficaz e dinâmico. Afinal, o ensino de Direito e Tecnologia não deve ter o suporte

das novas tecnologias?

ALTO COMPROMETIMENTO COM SEUS
ALUNOS

VINCENT 
GAUTRAIS 

LL.D. (Universidade de Montreal)

LL.M. (Universidade de Montreal)

Mestrado em Direito (Universidade de

Rennes, França)

Titular da Cátedra de Direito em Seguraça

digital e comércio eletrônico

HAN-RU 
ZHOU 

D. Phil. (Universidade de Oxford)

LL.M. (Universidade de Harvard)

COMMON LAW, DIREITO COMPARADO 
DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA DO DIREITO

Na Faculdade de Direito, ensino Direito Público e Direito Constitucional Comparado nos níveis de

graduação e pós-graduação. Tento alcançar com meu ensino o equilíbrio entre respeito à tradição e

a necessidade de se adaptar às mudanças. Nesse sentido, eu sempre incentivo meus alunos a ver a

lei como um instrumento vivo, orgânico, adaptado às novas realidades da nossa sociedade moderna,

sem deixar de lado o nosso rico patrimônio histórico e jurídico. Na maioria das vezes, os nossos

alunos provam que estávamos certos em esperar muito deles. No decorrer de nossas diversas e

estimulantes discussões, temos a oportunidade de refletir sobre questões e problemas desafiadores

que se encontram no o centro do nosso sistema governamental. Essas trocas, dentro e fora da sala

de aula, por sua vez, inspiraram meus próprios projetos de pesquisa sobre o papel do Estado, bem

como a natureza e o alcance dos princípios fundamentais constitucionais desses sistemas legais

baseados na tradição da common law.

UMA FACULDADE EXCEPCIONAL
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INTERCÂMBIO INTELECTUAL 

PÓS-GRADUAÇÃO: ENSINAR COM CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

A Faculdade de Direito da Universidade de Montreal oferece uma variedade de programas de pós-

graduação para auxiliar os alunos a desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários para

que se tornem líderes mundiais.

Abrangendo tanto a common law quanto a civil law, nossos programas servem como um
trampolim para o conhecimento dos diferentes sistemas jurídicos na América do Norte, bem como

para a qualificação profissional em diversas jurisdições.

Os alunos também podem se beneficiar de diversas bolsas de estudo e de outras oportunidades
de financiamento, participar de estágios e programas de orientação, bem como fazer a opção por
um doutorado cotutelle com uma universidade estrangeira participante.

MICRO-PROGRAMAS
Este programa de pós-graduação de curta duração (9-18 créditos) permite aos alunos adquirir as

bases necessárias para uma especialização ou prosseguir para um outro Programa de Pós-

graduação. Ele também representa uma oportunidade para os profissionais ativos no mercado de

trabalho que queiram aprimorar suas habilidades. 

DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZADO (D.E.S.S.)
Este programa de pós-graduação (30 créditos) é baseado em uma especialização, bem como em

uma integração e aplicação do conhecimento. O D.E.S.S. é projetado para profissionais que buscam

oportunidades para prosseguirem sua formação e para aqueles que desejam uma especialização de

curto prazo que pode conduzir ao grau de Mestre.

JURIS DOCTOR (J.D.) ESPECIALIZAÇÃO EM COMMON LAW NORTE-AMERICANO
Este programa único oferece aos juristas a oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos na

common law do Quebec, do Canadá e dos Estados Unidos, através de uma abordagem intensiva e

comparativa. Os estudantes devem preencher os critérios de elegibilidade antes de serem admitidos

neste programa.
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MBA COM ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO EMPRESARIAL 
Reconhecido internacionalmente, o MBA da HEC Montreal oferece uma especialização em direito

empresarial lecionada pela Faculdade de Direito da Universidade de Montreal. O MBA tem como

objetivo proporcionar aos alunos conhecimento, desenvolver competências e incutir valores éticos

essenciais para funções de gestão. Os alunos podem optar por um programa de tempo integral, com

duração de um ano, ou por um programa de tempo parcial, com duração de três anos. 

LL.M. DIREITO EMPRESARIAL EM UM CONTEXTO GLOBAL
Destinado exclusivamente a estudantes estrangeiros, este programa oferece uma formação avançada

do direito norte-americano, direito comparado e direito internacional, abordando a crescente

complexidade do direito em um mundo globalizado. Os alunos que concluírem com êxito o programa

terão adquirido capacidades de análise e pesquisa, obtendo por conseguinte melhores perspectivas

para garantir excelentes colocações no mercado de trabalho. Todos os cursos deste programa são
ministrados em inglês.

LL.D. DOUTORADO EM DIREITO 
Os candidatos ao doutorado devem completar os cursos obrigatórios e passar nos exames escritos e

orais, antes de redigir uma tese sobre o assunto de sua escolha. Recebem apoio e incentivo para

realizar um programa de supervisão - ou cotutelle - com uma universidade associada na França,

Bélgica ou Alemanha.

ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

LL.M. (MESTRADO EM DIREITO)
O programa de mestrado em Direito (L.L.M.) exige que os alunos explorem um tema amplamente

relacionado ao Direito Empresarial, Direito da Tecnologia da Informação, Common Law norte-

americano, Direito Internacional, Direito Tributário ou grandes áreas do Direito Privado ou Direito

Público. A fim de obter o seu diploma, os alunos devem redigir um trabalho de pesquisa

supervisionado ou uma monografia, dependendo de sua área de pesquisa.

Opções de LL.M. com dissertação :
Direito do Acesso à Justiça

Direito Empresarial

Direito Empresarial Internacional

Common law

Direito Comparado

Direito Penal

Direito do Comércio Eletrônico (E-commerce law)

Direito de Regulamentação Econômica e Financeira

Direito Ambiental e de Desenvolvimento Sustentável

Direito do Mercado Financeiro

Direito da Justiça Global

Direito da Tecnologia da Informação

Direito Internacional

Direito do Trabalho

Teorias do Direito e da Ética

Direito Público e Privado

Direito Internacional Privado

Direito Social

Direito Transnacional
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Depois de um período de férias de duas semanas em Montreal, eu me apaixonei pela cidade. Após ter

tido a oportunidade de visitar o campus universitário e ter falado com amigos que estavam fazendo

seus mestrados aqui, retornei ao Brasil com a decisão tomada: eu me mudaria para Montreal e faria

um programa de mestrado na Universidade de Montreal. A minha experiência na universidade tem sido

muito enriquecedora. Eu descobri uma equipe de professores altamente qualificados e apaixonados,

um ambiente acadêmico altamente exigente, mas agradável, e uma infinidade de cursos e grupos de

pesquisa para acomodar os interesses de todos os alunos e inflamar sua motivação intelectual. Em

2011, quando eu estava prestes a terminar o programa de mestrado, decidi prosseguir a minha

carreira acadêmica e me candidatei ao doutorado (LL.D.). Tendo completado meu primeiro ano como

doutorando, posso afirmar que vir morar em Montreal e estudar na Universidade de Montreal foi uma

das melhores decisões que já tomei. 

KAMÉLIA
KOLLI
França

Candidata ao Doutorado (LL.D.), Direito

Internacional do Transporte 

ADOLPHO PAIVA 
FARIA NETTO

Brasil

LL.M. Direito Internacional 2012 

Candidato ao Doutorado(LL.D.)

Direito da Saúde

PING 
ZHANG

China

Candidato ao Doutorado (LL.D.),

Direito do Trabalho 

ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Movida por uma sede de descoberta e uma paixão pela pesquisa, optei por realizar estudos de

doutorado na Universidade de Montreal, com base em sua reputação internacional e um mar de

oportunidades oferecidas por esta instituição aos seus jovens pesquisadores. Desde a minha

chegada, eu tenho aproveitado muitas oportunidades, incluindo o programa da Associação das

Escolas de Direito Transnacionais (ATLAS). Este programa de intercâmbio também me deu a

oportunidade de apresentar o meu projeto de tese para professores e estudantes de doutorado de

todo o mundo, de me beneficiar de seus conselhos perspicazes, e de refinar as questões de

pesquisa que constituem os fundamentos da minha tese. A grande variedade de atividades

oferecidas aos alunos de doutorado também nos dá a oportunidade de conhecer e fazer um

intercâmbio intelectual com os membros da comunidade acadêmica transnacional.

O dia que eu recebi a minha carta de aceitação da Faculdade de Direito da Universidade de Montreal

foi um dos dias de maior orgulho da minha vida. Eu estava muito animado com a perspectiva de

estudar em Montreal, a maior cidade de língua francesa na América do Norte! A Faculdade de Direito

oferece aos alunos os melhores recursos: uma grande biblioteca, que inclui documentos legais dos

países europeus, uma equipe de excelentes professores, com uma visão global e interdisciplinar do

direito, e uma administração altamente eficiente que responde rapidamente às necessidades dos

alunos. Além disso, um estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Montreal pode

desenvolver o conhecimento jurídico em Inglês e Francês. 
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KAMÉLIA KOLLI 

OPORTUNIDADES
INTERNACIONAIS

Para apoiar o nosso compromisso com a
abordagem interdisciplinar, a Faculdade oferece
diversas oportunidades de aprendizagem para que
os alunos possam utilizar seus conhecimentos e
criatividade na solução de novos problemas
jurídicos que surgem ao redor do mundo

- Grupos e redes de pesquisa internacionais,
como a Associação das Faculdades de Direito
Transnacionais (ATLAS), que reúne faculdades de
direito de prestígio da América do Norte, Europa,
Ásia e Austrália, para estudar Direito
Transnacional e administração, oferecendo aos
alunos possibilidades únicas para realiza
pesquisa avançada e o estudo em profundidade.

- Os programas de intercâmbio com duração de
um semestre ou dois, com uma das 13
universidades participantes no exterior, em
países como a França, China, Suíça, Itália, Brasil
e Argentina, ou ainda com uma universidade
canadense, como a Universidade York (Toronto),
Universidade de British Columbia (Vancouver) ou
a Universidade de Dalhousie (Halifax).

- Curso de Verão, cursos dados em cooperação
com outras universidades, particularmente na
China.

- Estágios, oferecidos pelo Escritório de Serviços
Jurídicos que permitem que os alunos trabalhem
em questões jurídicas específicas ou de
pesquisa, sob a supervisão de experientes
advogados. 

- Programas comunitários, que dão aos alunos a
oportunidade de ajudar e colocar em prática
suas competências jurídicas a serviço das
organizações comunitárias que auxiliam as
mulheres, imigrantes e populações
marginalizadas, em questões essenciais, como
saúde, moradia e trabalho.

- Direito Sem fronteiras (Law Without Walls),
uma iniciativa acadêmica essencialmente virtual
que reúne pessoas e instituições do mundo todo
para enfrentar questões, resolver problemas
legais e desenvolver as habilidades necessárias
para prosperar no contexto jurídico mundial. 
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Centros
de Pesquisa

CRDP

CDACI

UMA INFINIDADE DE RECURSOS  

BIBLIOTECA DE DIREITO

A Biblioteca da Faculdade de Direito tem mais de 200 mil documentos impressos, com

cerca de 80 mil livros e 1 mil assinaturas de periódicos. Os alunos têm livre acesso on-line

a 74 bancos de dados jurídicos, 18 outras bibliotecas na Universidade de Montreal, assim

como o acesso ao sistema Colombo, que permite uma pesquisa inter-bibliotecas para se

realizar o empréstimo de livros, periódicos e outros documentos de universidades em todo

o Canadá e ao redor do mundo. A Biblioteca de Direito também oferece aos estudantes

todos os recursos essenciais no âmbito do common law, especialmente em relação ao

direito canadense e americana.

LEX-ELECTRÔNICA

Revista jurídica eletrônica publicada mensalmente pelo CRDP, que oferece artigos

relacionados com os seus três pilares de pesquisa. (www.lex-electronica.org).

REVISTA JURÍDICA THÉMIS DA UNIVERSIDADE DE MONTREAL (Thémis Law Journal)

A serviço da comunidade jurídica do Quebec, do Canadá e internacional há mais de 60

anos, a Revista jurídica Thémis da Universidade de Montreal publica artigos de professores,

alunos e profissionais do direito do Quebec, Canadá e do exterior. Seus artigos e colunas

são altamente procurados, valorizados e estudados, criando assim uma referência de

excelência e rigor científico. A RJT adquiriu ao longo do tempo uma reputação de prestígio

em todo o mundo. 

LABORATÓRIO DE CYBERJUSTIÇA

Único no mundo, o Laboratório de Cyberjustiça (Cyberjustice) da Universidade de Montreal

é um tribunal virtual de vanguarda, utilizado para identificar os obstáculos que impedem a

tecnologia da informação de desempenhar um papel mais preponderante na administração

da justiça e na facilidade em seu acesso. Este laboratório desenvolve ativamente

ferramentas que facilitam muitos aspectos da mediação, arbitragem e resolução de

conflitos judiciais e extrajudiciais. O Laboratório também permite que os alunos

aperfeiçoem suas habilidades através da participação em eventos de tribunal simulado.
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LIDERANDO O CAMINHO EM PESQUISA JURÍDICA

PREPARANDO A PRÓXIMA GERAÇÃO DE JURISTAS INOVADORES
O que distingue a Faculdade de Direito da Universidade de Montreal das demais são os seus
dois centros de pesquisa de porte mundial. Mundial, especializados em direito público, direito
empresarial e direito comercial internacional. 

• CENTRO DE PESQUISA EM DIREITO PÚBLICO 
Por mais de 50 anos, este centro de pesquisa em direito público tem sido considerado
como o centro de pesquisa jurídico mais importante do Canadá. As pesquisas do CRDP
concentram-se em três temas principais: direito e novas relações sociais, direito e
tecnologia da informação e direito, biotecnologia e comunidade. Na verdade, muitos dos
projetos de pesquisa do CRDP desbravaram novos caminhos, em particular no campo do
direito genético, direito indígena e do direito ciberespacial.

Além de desfrutar da participação ativa de 15 pesquisadores em tempo integral e 50
alunos de todo o mundo, o CRDP também trabalha com governos, organizações
comunitárias e acadêmicas no Canadá, Estados Unidos e Europa. Conta com mais de 30
centros e redes de pesquisa afiliados em todo o mundo.
crdp.umontreal.ca

• CENTRO DE DIREITO EMPRESARIAL E COMÉRCIO INTERNACIONAL 
Desde sua criação, este centro de pesquisa tem trabalhado incansavelmente para
acompanhar os principais eventos do direito internacional e empresarial. Além de sua
pesquisa sobre métodos de resolução de conflitos, a análise econômica do direito e o direito
em segurança digital e comércio eletrônico, o CDACI continua sua exploração por meio de
três novas áreas de investigação: governança corporativa e mercados financeiros, direito e
relações econômicas internacionais e direito e desenvolvimento.

Localizado em uma metrópole financeira, que é Montreal, o CDACI pretende expandir suas
atividades para o resto do mundo francófono através dos seus acordos com centros de
pesquisa universitários franceses e seu reconhecimento no Norte da África. O centro
também visa construir novas parcerias de pesquisa internacionais, mais particularmente na
China e na América do Sul.
cdaci.ca 

NOSSOS CENTROS DE PESQUISA
A Faculdade também acolhe vários centros de pesquisa prestigiosos, que contribuem forte-
mente para o seu dinamismo intelectual e científico e que apóiam um número significativo de
estudantes de pós-graduação.

• Centro de Pesquisa do Canadá sobre as identidades jurídicas e culturais norte-americanas
e comparadas

• Centro de Pesquisa notarial da Universidade de Montreal
• Centro de Pesquisa Jean-Louis Baudouin em Direito Civil
• Centro de Pesquisa L. R. Wilson sobre o direito e tecnologia da informaçao e do comércio
eletrônico

• Centro de Pesquisa em Gestão e Direito Empresarial 
• Centro de Pesquisa da Universidade de Montreal em Direito da segurança e do comércio
eletrônico 

• Centro de Pesquisa Jean Monnet em Direito da União Européia
• Centro de Pesquisa em informação jurídica
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STEPHANE 
ROUSSEAU

S.J.D. (Universidade de Toronto)

LL.M. (Universidade de Laval)

Diretor, Centro de Direito Empresarial e de

Comércio Internacional 

Vice-diretor, Centro de Pesquisa

em Direito Público 

Titular da Cátedra em Governança e Direito

Empresarial 

DIREITO SOCIETÁRIO, DIREITO FINANCIERO, 
GESTÃO DE EMPRESAS, ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

Meu interesse pela governança corporativa começou durante a década de 1990, quando eu era

estudante de mestrado. Depois de ler um artigo da Bolsa de Valores de Toronto intitulado "Onde

estavam os Diretores?", me convenci da importância da governança corporativa para garantir

prosperidade. Pouco tempo depois, começei a trabalhar em estruturas corporativas para a tomada

de decisão, com um foco especial na melhoria do processo, no interesse de promover o valor da

empresa. Este assunto, que aborda os fundamentos do direito societário e mercado financeiro,

manteve-se no foco central do meu trabalho, especialmente com as catástrofes da década de 2000,

seja fraude ou crise financeira. Em paralelo, durante os meus estudos no doutorado, me especializei

na regulamentação do mercado financeiro, abrangendo questões relacionadas com as operações

realizadas, os reguladores que as supervisionam e a infra-estrutura que está por trás de tudo. Todo o

meu trabalho de pesquisa é orientado por direito e economia, com uma abordagem

simultaneamente teórica e empírica, contendo uma forte dose de direito comparado. Graças ao

patrocínio de organizações, meu trabalho tem sido publicado na América do Norte e Europa.

UMA FORTEDOSE DE DIREITO COMPARADO 

HERVÉ AGBODJAN 
PRINCE 

LL.D., Direito (Universidade de Laval e

Universidade de Montesquieu, Bordeaux IV)

LL.M. (Paris V)

LL.M. (HEI-HEP Paris)

Pesquisador, Centro de Direito

Empresarial e Comércio Internacional 

DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO

As relações econômicas internacionais são historicamente consideradas como um fenômeno que

advém de uma estrutura jurídica ditada pelo direito internacional público. No entanto, durante muitos

anos, as corporações multinacionais, as corporações transnacionais e outras organizações com fins

lucrativos têm operado à margem deste sistema jurídico. Na Faculdade de Direito da Universidade de

Montreal, o ensino do direito econômico internacional vai além do "direito das nações" puro e

simples e integra o estudo das operações comerciais e financeiras regidas pelo direito internacional

privado. Como um especialista em direito econômico internacional, o meu ensino centra-se, mais

especificamente, na Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization), no direito do

investimento internacional, no direito financeiro e monetário internacional, bem como nas políticas de

concorrência. Nas minhas pesquisas, tento pintar um retrato de como a lei é aplicada hoje e avaliar

criticamente as questões relacionadas com a evolução do direito econômico internacional.
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UMA REFLEXÃOSOBRE
OS FUNDAMENTOS DO DIREITO

KARIM
BENYEKHLEF

LL.D. (Universidade de Montreal)

LL.M. (Universidade de Montreal)

Diretor, Centro de Pesquisa

em Direito Público 

DIREITOS HUMANOS E LIBERDADES
SISTEMA JUDICIÁRIO E DIREITO INTERNACIONAL
DIREITO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Dois temas inspiram a minha pesquisa: o poder judiciário e privacidade. Começando com esses dois

temas, estudo várias questões relacionadas com os aspectos internacionais de direitos e liberdades,

a natureza cada vez mais global de interpretações judiciais sobre direitos humanos fundamentais e

os impactos das tecnologias de informação sobre o direito. O direito à privacidade é uma linha de

pesquisa interessante, devido a vários desafios criados pela Web 2.0 (e pela tecnologia da

informação em geral), mas também por suas ligações com muitas outras liberdades, todas ligadas

ao coração do ideal democrático. No laboratório cyberjustiça, examinamos como a tecnologia da

informação pode ser usada no sistema judicial, a fim de facilitar a resolução de conflitos e uso legal

de informação através do desenvolvimento de um novo software. Além disso, graças à nossa equipe

internacional e multidisciplinar (direito, ciência da informação, antropologia, história, etc), podemos

estudar os protocolos de pesquisa (e procedimentos do julgamento), a fim de identificar os

obstáculos que impedem o sistema judicial de se conectar à rede e desenvolver novos métodos

processuais. É um tema de pesquisa fascinante, porque nos leva a refletir sobre os pilares da nossa

lei, estudando as perspectivas históricas de soluções judiciais e projetando essas perspectivas para

um futuro mundo interconectado. Os estudantes desempenham um papel importante nas minhas

equipes de pesquisa. Eles recebem um grande grau de autonomia, sendo capazes de desenvolver

suas relações acadêmicas em nível nacional e internacional, graças à qualidade e prestígio de redes

de pesquisa que foram criadas ao longo dos anos e através de muitos projetos.

DIREITO E PROCESSO CIVIL
AÇÃO COLETIVA E ACESSO À JUSTICA
CYBERJUSTIÇA

Jules Michelet, filósofo e historiador do século XIX, escreveu: "A educação é uma amizade." Essa

citação significa para mim que a aprendizagem deve ser principalmente uma experiência

compartilhada e que envolve uma franca troca de conhecimentos e pontos de vista, permitindo que

professores e alunos possam se conhecer. Isso também significa que os meus alunos aprendem em

uma atmosfera de apoio, onde todos são incentivados a participar de discussões. Mais

especificamente, esta citação abrange o prazer de ensinar e aprender os aspectos teóricos e

práticos da lei de provas e procedimentos, o que é um tema central para muitos debates

contemporâneos, tais como o acesso à justiça. Procuro desenvolver uma cumplicidade com os meus

alunos, os quais, nos tempos dificeis, eu procuro orientar de todas as formas possiveis, seja por

meio de conselhos, ou um ouvido atento. Também crio uma relação especial com meus assistentes

de pesquisa, que por sua vez, podem me ensinar através de suas novas perspectivas sobre

determinados assuntos legais. Desenvolvi um carinho muito grande por esta grande instituição de

ensino que é a Universidade de Montreal, que agora faz parte da minha identidade; assim como

meus colegas de profissão na Faculdade de Direito, tenho a sensação de que encontrei o meu lugar.

Um lugar onde eu possa pensar livremente e com paixão, e onde as possibilidades são quase

infinitas ...

CATHERINE 
PICHÉ 

D.C.L. (Universidade McGill)

LL.M. (Universidade de Nova Iorque)

Pesquisadora, Centro de Pesquisa

em Direito Público 

Int_Portugais_esquisse  13-05-10  11:50  Page 17



18

DIREITO PÚBLICO
DIREITO E GEOGRAFIA
DIREITO CONSTITUCIONAL COMPARADO
IMUNIDADES E PRERROGATIVAS DO ESTADO

Atualmente ensino Direito Constitucional para os alunos do primeiro ano de bacharelado em Direito.

No início de cada aula, incentivo meus alunos a fazer conexões entre temas abordados em sala de

aula - o federalismo, os princípios constitucionais da Carta de Direitos e Liberdades (constituição

canadense) - e notícias nacionais e internacionais. O objetivo não é apenas transferir conhecimento

aos meus alunos, mas também ensiná-los a verificar, analisar e resolver questões jurídicas

complexas. Estando na sala de aula ou fazendo pesquisa, sempre tento integrar as dimensões

teóricas da lei com os padrões de fato práticos. Meus interesses de pesquisa incluem abordagens

modernas para o federalismo, a revisão judicial da prerrogativa da Coroa (inglesa) e a separação

entre direito público do privado. O que mais me interessa, porém, é como a geografia ou a presença

física de um território específico afetam o direito. O Direito constitucional, visto através do prisma da

geografia, é um grande laboratório para testar como as normas e regras variam através das

fronteiras.

BENOÎT
MOORE

D.É.A., Direito Privado (Universidade de Paris I)

LL.M. (Universidade de Montreal

Vice-Diretor, 

Vida universitária e Assuntos externos

Titular da Cátedra

Jean-Louis Baudouin - Direito Civil

DIREITO DOS CONTRATOS, DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITOS INDIVIDUAIS

Eu leciono Direito Civil focando nas relações econômicas criadas por indivíduos através de contrato

ou por meio da lei, e como restabelecer, ou melhorar, o equilíbrio nessas relações. Minha pesquisa

se concentra no direito dos contratos, bem como direito de família e mais especificamente nas

questões relativas à pluralidade de modelos familiares, sejam eles conjugais ou por filiação. O Direito

de família no Quebec passou por mudanças radicais nos últimos anos, principalmente por causa da

ruptura com as referências tradicionais e da adição da igualdade e da liberdade individual como

valores básicos. Minhas pesquisas são realizadas sob os auspícios da Cátedra Jean-Louis Baudouin

de Direito Civil, fundada em 2006 para expandir a influência do direito civil do Quebec, para garantir

a sustentabilidade desta disciplina e para incentivar jovens talentos a continuarem pesquisando e

ensinando esses temas. Para isso, esta Cátedra patrocina inúmeras atividades científicas, incluindo

uma série de conferências como "Futuros pesquisadores" (Future Researchers), que dá a seletos

estudantes de doutorado a oportunidade de apresentar seus trabalhos para a comunidade jurídica e

acadêmica.

ENCORAJANDO FUTUROS TALENTOS

NOURA
KARAZIVAN

LL.D. (Universidade de Montreal)

LL.M. (Universidade de Leiden)
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A PAIXÃOPELO DIREITO 

DIREITO MARÍTIMO INTERNACIONAL 
O ÁRTICO E MEIO AMBIENTE MARÍTIMO

Sempre me interessei profundamente pela esfera internacional e pelos conceitos fundamentais que

regem as relações entre os Estados: soberania, território e fronteiras. Quando cheguei à Faculdade

de Direito, em 1998, minha pesquisa se concentrou quase que exclusivamente no domínio territorial,

mas foi então que eu descobri uma paixão pelo Direito do mar. Graças aos avanços tecnológicos, os

oceanos constituem hoje uma importante reserva de recursos e, como resultado, tornaram-se objeto

de uma grande competição ameaçando desestabilizar relações internacionais. Esta realidade é muito

visível na região do Ártico, a minha área de especialidade, que está passando por transformações

monumentais devido as mudanças climáticas ao redor do globo. A capacidade do direito

internacional para resolver os desafios colocados pelo nacionalismo marítimo e pela exploração

excessiva dos recursos marinhos, bem como a necessidade de proteger os ambientes marinhos e

sua biodiversidade, é um tema fascinante e interminável.

SUZANNE
LALONDE

LL.D. (Universidade de Cambridge)

LL.B. (Universidade Queen’s)
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GRADUADOS EXCEPCIONAIS
(Apenas diplomas concedidos por nossa faculdade)

- Raoul Dandurand (LL.B. 1882): Presidente da Sociedade das Nações (League of Nations) (1925).
- Georges P. Vanier (LL.B. 1911): Governador-Geral do Canadá (1959-1967), condecorado por ter

demonstrado bravura excepcional durante a Primeira Guerra Mundial, fundador oficial do 22º
Regimento Real.

- Gérald Fauteux (LL.L. 1925): Juiz da Suprema Corte do Canadá (1949). Um dos fundadores da
Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa, da qual também foi reitor (1953 à 1962). Em 1970,
Fauteux foi nomeado como Juiz Chefe da Suprema Corte do Canadá, corte na qual serviu por 24 anos.
Jules Léger (LL.L. 1936): Embaixador do Canadá em Londres, México, Itália e França, Governador-
Geral do Canadá (1974-1979). 

- Daniel Johnson (pai) (LL.L. 1940): Primeiro-Ministro do Quebec (1966-1968).
- Alan B. Gold (LL.L., com honras, 1941): Presidente do Tribunal Superior do Quebec (1983-1992).
- Pierre Elliott Trudeau (LL.L., com grandes honras, 1943): Primeiro-Ministro do Canadá (1968-

1979 e 1980-1984), e ex-professor de Direito da Faculdade.
- Jules Deschênes (LL.L. 1946): Juiz Chefe do Tribunal Superior do Quebec (1973-1983). 

Deschênes também foi nomeado para o Tribunal Penal Internacional das Nações Unidas, criado
para tratar de crimes de guerra cometidos na ex-Iugoslávia (1993-1997).

- Jean Beetz (LL.L., com honras, 1950): Diretor da Faculdade (1968-1970); Juiz da Suprema Corte
do Canadá (1974-1988).

- Antonio Lamer (LL.L., com honras, 1956): Juiz da Suprema Corte do Canadá (1980 à 1990), da
qual também foi Juiz Chefe (1990 à 2000).

- Robert Bourassa (LL.L., com grandes honras, 1956): Primeiro-Ministro do Quebec (1970-1976 e
1985-1994).

- Alice Desjardins (LL.L., com honras, 1957, doutorado honoris causa, 2012, Universidade de
Montreal): Primeira mulher a se tornar professora em tempo integral em uma Faculdade de Direito
no Canadá e a primeira mulher nomeada para o Tribunal Federal de Segunda Instância (Federal
Court of Appeal), em 1987. 

- Bernard Landry (LL.L. 1963): Primeiro-Ministro do Quebec (2001-2003). 
- Daniel Johnson (filho) (LL.L. 1966): Primeiro-Ministro do Quebec (1994).
- Nicole Duval Hesler (LL.L., com honras, 1967): Juíza-Chefe do Tribunal de Segunda Instância do

Quebec (Cour d'appel du Quebec) e a primeira mulher a ocupar o posto mais alto do judiciário do
Quebec.

- Philippe Kirsch (LL.L. 1969, LL.M. 1972; doutorado honoris causa, 2003, Universidade de Montreal):
Primeiro Presidente do Tribunal Penal Internacional. 

- Michel Bastarache (LL.L., com honras, 1970; doutorado honoris causa, 2008, Universidade de
Montreal) : Juiz da Suprema Corte do Canadá (1997-2008).

- Pierre Marc Johnson (LL.L. 1970): Primeiro-Ministro do Quebec (1985). 
- Elizabeth Corte (LL.L., com honras, 1972): Juíza-Chefe do Tribunal do Quebec.
- Elise Groulx Diggs, Ad. E. (LL.L., com honras, 1973): Presidente da Associação Internacional de

Advogados de Defesa e membro fundador da Ordem Internacional dos Advogados Criminalistas
(International Criminal Bar).

- Yves-Marie Morissette (LL.L.,com honras, 1973) Juiz do Tribunal de Segunda Instância do
Quebec (Cour d'appel du Québec), diretor da Faculdade de Direito da Universidade McGill (1989-
1994).

- Marie Deschamps (LL.L., com honras, 1974, doctorat honoris causa, Universidade de Montreal,
2008): Juíza da Suprema Corte do Canadá (2002-2012).

- Gérard (Gerry) Roufs (LL.L. 1976): Profissional velejador que bateu os recordes transatlânticos
três vezes (1986, 1988 e 1990) e ganhou sozinho o Trans-Atlantic race em 1996. Roufs
desapareceu no mar em 1997, durante a corrida Vendée Globe.

- Calin Rovinescu (LL.L. 1978): Presidente e C.E.O. da Air Canada.
- Gilbert Rozon (LL.L. 1979): Fundador, Presidente e C.E.O. do espetáculo “Só Pra Rir”(Juste Pour
Rire /Just for Laughs Festival).

- William A. Schabas (LL.L. 1983, LL.M. 1990, LL.D. 1993): Diretor do Centro Irlandês para os
Direitos Humanos (Irish Centre for Human Rights), da Universidade Nacional da Irlanda.

.- Guylène Beaugé (LL.L. 1984): Juíza do Tribunal Superior do Quebec desde 2007 e a primeira
mulher negra a fazer parte deste

- Pierre Karl Péladeau (LL.B. 1987): Empresário canadense e presidente e C.E.O. da Quebecor inc.
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