CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MEMBROS PARA O MÓDULO 2022.1 DO
GRUPO DE ESTUDOS EM CORTES E TRIBUNAIS INTERNACIONAIS
“CONFLITOS GEOPOLÍTICOS E O DIREITO INTERNACIONAL”

Ainda que seja verdade que “quase todas as nações, quase todas as vezes, respeitam
quase todas as regras de direito internacional”1, por vezes as relações entre os Estados
culminam no surgimento de conflitos que podem permanecer reservados aos confins de
disputas em órgãos políticos e jurisdicionais ou, mesmo, assomar a situações de guerra e
ataque armado. A inserção geopolítica dos Estados, sua relação com os países vizinhos e
com as grandes potências globais, bem como o arranjo de suas forças internas desempenham
um papel relevante na definição de sua política exterior e de seus interesses, que, para muitos
críticos, determinam a sua correspondência com o direito internacional, o que os faz
questionar sua legitimidade e eficácia. Porém, a prática dos Estados parece apontar para uma
resposta diversa, que aposta na utilidade do direito internacional, já que este está presente
seja na prevenção da eclosão de conflitos, balizando a atividade cotidiana das relações
internacionais, seja na justificação e combate aos conflitos em curso, tanto por parte daqueles
que perpetraram violações ao direito, quanto por aqueles que buscam coibir e punir os atos
ilícitos praticados pelos Estados. Isso tudo indica que a compreensão e a explicação dos
conflitos geopolíticos contemporâneos não pode prescindir do direito internacional
enquanto plano argumentativo. Assim, o grupo de estudos do Stylus Curiarum busca, neste
módulo, apresentar uma abordagem jurídica dos principais conflitos geopolíticos da
atualidade em todo mundo, tais como a guerra na região do Tigré, a disputa entre Estados
Unidos e China, as guerras de proxies no Iêmen, o golpe de Estado em Myanmar, a guerra
entre Rússia e Ucrânia, entre outros, demonstrando como o direito internacional é utilizado
nessas disputas.
1 – As reuniões do grupo de estudos acontecerão quinzenalmente, às quintas-feiras,
às 11:15 horas.
2 – Esta chamada compreende 25 (vinte e cinco) vagas.
3 – Ter cursado a disciplina de Direito Internacional Público e possuir capacidade
de leitura em língua inglesa são considerados requisitos para a participação no grupo.
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3 – As inscrições para o processo seletivo deverão ser feitas por meio de envio de email para styluscuriarum@gmail.com. No assunto do e-mail é necessário indicar
“INSCRIÇÃO - GRUPO DE ESTUDOS - NOME”, devendo conter:
i)
ii)
iii)
iv)

nome completo;
período em que se encontra;
breve currículo;
breve carta de motivação, explicando porque teria interesse em
participar do grupo. O documento não pode exceder 1 (uma) página e
deve ser enviado em formato PDF.

4 – A seleção será realizada por meio da análise do currículo e da carta de motivações.

CRONOGRAMA:
Envio das inscrições
Divulgação do resultado
Reunião inaugural do grupo de estudos

Até 08/04/2022 às 23:59
09/04/2022
14/04/2022

Belo Horizonte, 01 de abril de 2022.

Prof. Lucas Carlos Lima
Coordenador do Stylus Curiarum – Grupo de Pesquisa em Cortes e Tribunais
Internacionais

