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CRITÉRIOS DE CORREÇÃO 

 

Grupo I (5,5 valores) 

Responda a duas das seguintes questões: 

 

1 – Qual a relevância do conceito de Direito das Gentes natural em Grócio?  

Conceito moderno de Direito das Gentes e a sua origem; relevância do pensamento 

jusinternacional de Hugo Grócio; a influência da Segunda Escolástica; distinção 

entre Direito das Gentes natural e voluntário; consequências desta distinção: 

concretamente, o desenvolvimento das escolas internacionalistas a partir do séc. 

XVII. 

 

2 – O princípio cuius regio eius religio representa um princípio de liberdade religiosa? 

Explicitação do princípio; contexto em que surge: da Reforma protestante à Paz de 

Vestefália; evolução do princípio entre a Paz de Augsburgo de 1555 e a Paz de 

Vestefália: fundamentos e consequências; significado de liberdade religiosa e 

discussão da sua compatibilidade com o princípio em causa. 

 

3 – O século XIX assistiu ao triunfo do princípio das nacionalidades? 

Explicitação do princípio; a importância das Revoluções Atlânticas (Americana e 

Francesa) para o seu desenvolvimento e disseminação; a oposição ao princípio 

resultante do Congresso de Viena; manifestações concretas da afirmação do 

princípio no séc. XIX: em particular, a criação de novos Estados por separação (o 

caso belga ou grego) e os processos de unificação alemã e italiana. 

 

 



4 – O Conselho de Segurança da ONU encontra algum antecedente na Sociedade das 

Nações? 

A criação de organizações internacionais no séc. XX e o contexto em que são criadas; 

paralelismos e diferenças entre a SDN e a ONU, em particular, nos respetivos órgãos; 

o Conselho da SDN e o Conselho de Segurança da ONU: composição, regras de 

votação, competências. 

 

 

Grupo II (8 valores) 

Comente e desenvolva a seguinte afirmação: 

 

As relações internacionais a partir do século XIX evoluíram no sentido da valorização jurídica 

da paz sobre a guerra. 

Relevância do tema da guerra e da paz para o Direito Internacional. Antecedentes: 

do pacifismo à doutrina da guerra justa. A juridificação do tema da guerra com 

Grócio. As respostas jurídicas a partir do século XIX: o papel crescente da resolução 

pacífica de litígios, em particular, da arbitragem internacional. As suas 

manifestações, desde o Congresso de Viena até às Conferências de Paz da Haia de 

1899 e 1907. A criação de jurisdições internacionais: a importância do Tribunal 

Permanente de Arbitragem. O papel das organizações internacionais: do surgimento 

de organizações regionais e sectoriais às organizações universais do século XX. A 

resposta pós-Congresso de Viena para a pacificação europeia: o Concerto Europeu e 

a importância dos congressos e conferências para a manutenção da paz. 

Análise crítica das concretizações alcançadas: sucesso ou insucesso? 

 

 

Redação e sistematização: 1 valor 

 

Duração: 90 minutos + 15 minutos 


