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I — CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O contexto actual da vida contemporânea é indiscutivelmente marcado

pela intensificação das relações internacionais entre as pessoas, os grupos e
os povos. A nossa época conheceu a globalização dos transportes, a glo-
balização da economia e a globalização da comunicação social e cultural.

Falar de relações internacionais pressupõe a existência de uma comu-
nidade internacional e não apenas de uma justaposição acidental de Esta-
dos e de pessoas. A citada globalização faz avultar o papel do Direito dessa
comunidade, o Direito Internacional.

(*) Professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (pauloadragao@gmail.com).
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A regência da disciplina de Direito Internacional ao longo de anos
sucessivos ajudou a despertar interesses específicos no autor (1). Passado
algum tempo, chegou a altura de dar um primeiro contributo ao enrique-
cimento da sua doutrina.

Escolheu-se, para esse fim, três questões monográficas pertencentes a
diferentes âmbitos do Direito Internacional: a pergunta essencial pelo seu
fundamento (habitualmente abordada nos estudos introdutórios da disci-
plina), a questão da natureza jurídico-internacional da Santa Sé (pertencente
ao capítulo dos sujeitos do Direito das Gentes) e a problemática da legí-
tima defesa, ínsita já na visão tradicional deste âmbito jurídico como o
Direito da guerra e da paz.

O elemento unificador das questões aqui desenvolvidas é assim o
interesse pessoal que elas suscitaram. É mais fácil dar contributos úteis aí
onde a curiosidade aguça o engenho. É esse o objectivo das linhas que se
seguem.

As páginas seguintes revestem um estilo mais didáctico que especu-
lativo: é essa a sua marca original e esse pretende também ser o seu des-
tino, a benefício do melhor serviço à comunidade académica.

II — PRIMEIRA LIÇÃO: UMA QUESTÃO ESSENCIAL — O FUN-
DAMENTO DO DIREITO INTERNACIONAL

II — 1. Introdução: a questão

Qual é o fundamento do Direito Internacional? Porque é que o Direito
Internacional obriga? Esta é uma questão essencial, pressuposto de todas
as que preenchem a vida jurídico-internacional, hoje.

Sendo essencial, essa questão é clássica, há muito debatida. Pre-
tende-se retomá-la aqui, ainda que sinteticamente. O propósito é, para
além do mero enunciado das grandes teses, bem conhecidas, tomar posi-
ção e dar uma contribuição própria (2).
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(1) O autor foi regente de Direito de Direito Internacional Público e Europeu (cadeira
anual), nos anos lectivos de 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, na Faculdade de Direito
da Universidade do Porto. Um agradecimento especial é devido aos alunos desses cursos,
que contribuíram criticamente para o desenvolvimento desses interesses do autor.

(2) O texto sucessivo incorpora a revisão crítica de um texto próprio de 2005, “A
Questão do Fundamento do Direito Internacional: Grandes Tópicos”, in AA. VV., Actas do
II Colóquio do Instituto Jurídico Interdisciplinar, no prelo.
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II — 2. O positivismo, base de todas as posições voluntaristas

Pressupõe-se aqui a aceitação, à partida, da juridicidade do Direito
Internacional: o Direito Internacional obriga, vincula, o Direito Interna-
cional é Direito (3). Só assim se pode passar ao porquê dessa obrigação.

Considera-se habitualmente, e com razão, que o positivismo inspira
todas as concepções que colocam a vontade dos Estados na base da obri-
gatoriedade do Direito Internacional (4).

O positivismo é uma atitude míope em relação ao Direito, que só
percebe as suas manifestações empíricas. Por isso, as mais das vezes,
confunde a juridicidade com a estatalidade e a coercibilidade e não con-
segue ver outros ordenamentos jurídicos para além do ordenamento do
Estado (5); não enxerga a fisiologia do Direito mas apenas a sua patologia.

II — 3. As posições chamadas voluntaristas
Ocorre fazer aqui um rápido elenco ou inventário das posições cha-

madas voluntaristas acerca do fundamento do Direito Internacional, defi-
nidas desde há muito (6).

Para a teoria do Direito estadual externo, o Estado é visto como um
ser absoluto; em consequência, o Direito do Estado seria único e indivisí-
vel: a ausência, no Direito Internacional, de legislador, de juiz e de polí-
cia, não faria mais do que confirmá-lo. Assim, para autores como HEGEL,
PHILIPPE, ZORN e WENZEL, o Direito das Gentes seria uma mera projecção
ou face externa do Direito estadual.
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(3) Por isso, as teses que sustentam a negação do carácter jurídico do Direito Inter-
nacional não serão aqui tidas em conta. Historicamente, elas foram sustentadas pelos teó-
ricos do Estado absoluto, nos séculos XVI e XVII: é o caso paradigmático de BODIN e de
HOBBES. Com efeito, o problema da juridicidade do Direito das Gentes e o problema do
seu fundamento são questões diferentes, ainda que relacionadas — cfr., por todos, GONÇALVES
PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual de Direito Internacional Público, 3.ª ed.,
Coimbra, Almedina, 1993 (reimpressão de 2007), pp. 57 e 58.

(4) Cfr., designadamente, BACELAR GOUVEIA, J., Manual de Direito Internacional
Público, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2004, p. 109; no mesmo sentido, JORGE MIRANDA,
Curso de Direito Internacional Público, 3.ª ed. (reimpressão de 2008), Lisboa, Principia,
2006, pp. 33 e 34.

(5) Neste contexto, não está longe da defesa da soberania inconfinada do Estado, poder
supremo na ordem interna e independente na ordem externa, própria dos teóricos do absolutismo.

(6) Segue-se de perto a apresentação destas teses contida in, pp. 33 e 34, e in BACE-
LAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 108 a 111.
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Outra é a teoria da auto-limitação do Estado. Para esta concepção, a
validade do Direito Internacional baseia-se na auto-limitação do poder do
Estado e nunca numa vontade externa ou extrínseca a ele. Postula-se
assim a livre vinculação e desvinculação dos Estados, a todo o tempo, na
ordem internacional. Aqui se deve situar o pensamento de JELLINEK. Não
está longe destas teses o pensamento de TRIEPEL, para quem o Direito das
Gentes se funda na vontade comum dos Estados, na vereinbarung.

São também voluntaristas as correntes ligadas aos regimes totalitá-
rios e autoritários revelados pelo século XX. Cita-se habitualmente como
expoente destas teses o soviético TUNKIN, para quem o Direito Interna-
cional surge de um fim comum, ou seja, da conjugação de vontades dos
Estados dirigidas a um fim comum e só delas, e nunca de uma vontade que
as transcenda. O Estado totalitário é, como se sabe, um Estado obcecado
com o próprio poder: parafraseando o lema de MUSSOLINI, nada pode exis-
tir acima do Estado, ou sem o seu acordo, na ordem internacional.

Qual a matriz comum, a raiz última de todas estas posições? É a
defesa de que as normas e princípios do Direito das Gentes têm raiz esta-
dual, argumento duplamente inexacto, como é certeiramente assinalado
por BACELAR GOUVEIA:

— Do ponto de vista das fontes de Direito, note-se a importância do
costume internacional, que nada deve, na sua formação, à von-
tade dos Estados nesse sentido;

— Do ponto de vista dos sujeitos internacionais, eles não têm apenas
uma estrutura estadual: os sujeitos de base associativa, as organi-
zações internacionais, são uma realidade omnipresente da vida
internacional, a partir da segunda metade do século XX (7).

II — 4. As posições chamadas não voluntaristas

Ao aludir às posições não voluntaristas acerca do fundamento do
Direito Internacional é habitual enumerar-se as teses normativistas, as
teses solidaristas e as teses institucionalistas, a par das chamadas teses jus-
naturalistas (8).
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(7) Cfr. IDEM, p. 111.
(8) Toma-se ainda por referência as enumerações contidas in JORGE MIRANDA,

Curso…, cit., pp. 34 e 35, e BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, pp. 111 a 115.
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As teses normativistas são habitualmente associadas a HANS KELSEN.
Para KELSEN, o Direito da Gentes reconduz-se a uma norma fundamental
pressuposta: ele identifica essa norma com o princípio pacta sunt ser-
vanda (9), numa primeira fase, e com o princípio consuetudo est ser-
vanda (10), num segundo momento, ao constatar a especial relevância do
costume em Direito Internacional.

Será esta, rigorosamente, uma posição não voluntarista? Não parece:
a norma jurídica fundamental, em que se situa a base do fenómeno jurídico
internacional é, afinal, uma pura convenção humana, varia completamente
ao sabor da vontade humana; assim, seria mais correcto falar-se num
voluntarismo mediatizado pela norma positiva, mas voluntarismo, afinal.

Para as teses solidaristas, o Direito Internacional fundar-se-ia na cons-
tatação da solidariedade existente entre os indivíduos e entre os Estados;
as normas internacionais têm pois uma base meramente sociológica, sendo
determinadas pelas convenções sociais de cada momento. Nesta linha se
situa o pensamento de autores como DUGUIT, SCELLE e POLITIS, afinal
defensores de outro tipo de positivismo, o positivismo sociológico. Os
quadros do positivismo constituem, como se advertiu anteriormente, a
matriz do voluntarismo.

As teses institucionalistas, entretanto, afirmam que o Direito das Gen-
tes é o ordenamento da comunidade internacional, enquanto instituição
autónoma. Portanto, o ordenamento internacional é, na conhecida noção
de instituição oferecida por MAURICE HAURIOU, uma ideia de obra que
perdura no tempo.

Estas últimas posições são interessantes mas insuficientes: o institu-
cionalismo distingue-se mal do positivismo sociológico, cujos quadros não
consegue superar plenamente.

Pretende-se assim contestar o acerto da qualificação habitual de todas
as posições, acima enumeradas, como não voluntaristas. As teses norma-
tivistas, solidaristas e institucionalistas relevam afinal, também elas, do
positivismo, e portanto do voluntarismo, de um voluntarismo mediato.

Que dizer das teses chamadas jusnaturalistas? Todas elas defendem
que o Direito das Gentes tem um fundamento supra-positivo, isto é, assenta
em valores ou critérios supra-positivos de obrigatoriedade (11); aqui se
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(9) “Os pactos devem ser cumpridos.”
(10) “Os costumes devem ser observados.”
(11) A defesa das teses jusnaturalistas implica a defesa do Estado de Direito, o que leva

consigo a subordinação do poder político estadual ao Direito, quer natural, quer positivo.
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devem situar diversos autores, desde VITÓRIA a BRIELY e VERDROSS. Na
doutrina portuguesa verifica-se uma assinalável aproximação no sentido
das posições jusnaturalistas (12).

Entretanto, é preciso denunciar, ainda que de passagem, a má com-
preensão destas teses pelo jusracionalismo dos séculos XVII e XVIII de GRÓ-
CIO, PUFFENDORF, THOMASIUS e WOLFF. A recondução do Direito natural a
um código minucioso de normas racionais, sustentada por estes autores, aca-
bou aliás por constituir um precedente lógico do positivismo normativista (13).

Com efeito, perante o dualismo direito natural/direito positivo, acen-
tuado pela leitura racionalista do direito natural, o positivismo optou por
limitar-se ao direito que se vê, em detrimento do direito ideal, rejeitando
assim a unidade da experiência jurídica (14).

II — 5. Posição pessoal
Que pensar desta questão (15)? A questão do fundamento do Direito

Internacional já se tornou um tema clássico, como se referiu, e não pode
esgotar-se no mero enunciado, repetitivo, das posições há muito conheci-
das. Cumpre, por isso, ainda que brevemente, tomar posição e dar uma con-
tribuição própria.

Parte-se de duas afirmações fundamentais:
— Primeira afirmação: o Direito Internacional faz parte do universo jurí-

dico e possui o mesmo fundamento e razão de ser do restante Direito.
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(12) Esta aproximação é constatada por BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 114
a 115; cfr. também JORGE MIRANDA, Curso…, cit., pp. 34 e 35. Quanto a VITÓRIA, cfr. GON-
ÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., p. 22.

(13) Por esta razão, prefere-se o termo “jusracionalismo” à expressão “jusnatura-
lismo racionalista”.

(14) Esta explicação é desenvolvida por SANCHO IZQUIERDO, M./HERVADA, J., Com-
pendio de Derecho Natural, II, Pamplona, EUNSA, 1981, pp. 299 a 310, ao analisarem os
autores jusracionalistas. Cfr., no mesmo sentido, BIGOTTE CHORÃO, M., “Positivismo Jurí-
dico”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do Estado, Vol. IV, Lisboa/S. Paulo,
Verbo, 1986, colunas 1410 e 1411.

(15) A concepção pessoal, enunciada neste texto, tem por fundamentos específicos a
concepção jurídica realista de JAVIER HERVADA e a relevante contribuição dada para esta ques-
tão pelo Magistério social da Igreja Católica — cfr., respectivamente, HERVADA, J., Intro-
ducción Critica al Derecho Natural, 9.ª ed., EUNSA, Pamplona, 1998 (existe tradução
portuguesa, Crítica Introdutória ao Direito Natural, Porto, Editorial Rés, s. d.), e PONTÍ-
FICIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Lisboa, Prin-
cipia, 2005, nn. 428 a 450,
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— Segunda afirmação: note-se que, ao contrário do que o positivismo
afirma, não existe um só ordenamento jurídico, existe uma plura-
lidade de ordenamentos jurídicos, isto é, uma pluralidade de âmbi-
tos de sociabilidade, sujeitos a diferentes factores condicionantes.
Aqui se revela, aliás, uma mais-valia específica: no âmbito do
Direito Internacional, do ordenamento internacional, é mais fácil
dar-se conta da universalidade fundamental dos problemas de jus-
tiça que se põem à humanidade.

Estas duas afirmações de partida permitem chegar à afirmação fun-
damental, à resposta fundamental à questão da obrigatoriedade do Direito
das Gentes: as normas jurídicas positivas, escritas ou costumeiras, indis-
pensáveis ao normal desenvolvimento das relações internacionais, radi-
cam-se nas exigências de justiça dimanadas da eminente dignidade da pes-
soa humana, da existência de diferentes povos (16) e da consistência autónoma
da comunidade internacional, todas elas exigências supra-positivas.

A pessoa humana, os diferentes povos ou nações, a comunidade inter-
nacional, são um prius jurídico, que se impõe às normas positivas.

As referidas normas positivas têm assim o fundamento da sua validade
e obrigatoriedade nessas exigências de justiça, concretas e situadas (tam-
bém designadas por Direito natural). Assim, para exemplificar, uma proi-
bição arbitrária da entrada ou saída de pessoas num Estado ou Comunidade
de Estados seria contrária à liberdade de deslocação que, no seu núcleo
essencial é um direito fundamental, um direito natural das pessoas. Por isso,
esta proibição arbitrária não obrigaria, não seria Direito.

Assim, Direito natural e Direito positivo integram um único ordena-
mento jurídico internacional, em parte natural, em parte positivo; tal con-
sideração releva sempre, mesmo para os juristas práticos, para aqueles que
se ocupam, principalmente, do estudo das normas internacionais positi-
vas, escritas ou costumeiras.

Com efeito, o fundamento do Direito Internacional não é uma
questão especializada, que só interesse aos filósofos do Direito; sendo
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(16) Aqui, em Direito Internacional, toma-se a expressão “povo” no sentido institu-
cional-sociológico, como sinónimo de nação, comunidade de pessoas ligada por uma cul-
tura comum, a que nem sempre corresponde a forma de Estado soberano, e não no sentido
técnico-jurídico de elemento do Estado, conjunto dos seus cidadãos. Cfr., por todos, as con-
siderações de ADRIANO MOREIRA, “Nação”, in Polis, Enciclopédia Verbo da Sociedade e do
Estado, 4, Lisboa/S. Paulo, Verbo, 1986, colunas 493 a 503.
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uma questão essencial, diz respeito a todos os cultores do Direito Inter-
nacional.

III — SEGUNDA LIÇÃO: A SANTA SÉ, SUJEITO DE DIREITO
INTERNACIONAL

III — 1. Introdução: a questão e o seu enquadramento dogmático

O tema desta lição é a Santa Sé como sujeito de Direito Internacio-
nal. Poderá perguntar-se se este objecto não constituirá, em si, uma anti-
guidade, um tema eventualmente interessante para trabalhos sobre Histó-
ria do Direito Internacional. Não será este um resquício indesejável de
épocas passadas em que a Santa Sé exercia poder temporal? Procurará jus-
tificar-se a actualidade do tema, sem ignorar os seus necessários pressupostos
históricos.

Para introduzir-se a questão, convém recordar que nem só aos Esta-
dos se reconhece personalidade jurídica internacional. Entre outras cate-
gorias, existem instituições não estatais que são sujeitos de Direito Inter-
nacional. Diferentes entre si, são habitualmente citadas neste âmbito a
Ordem de Malta, a Cruz Vermelha Internacional e a Santa Sé.

Evitando dispersar-se, assinale-se apenas os elementos comuns a estas
instituições não estatais: a) formação de base histórica, independente de tra-
tado; b) natureza não político-temporal dos seus fins; c) independência
em relação aos Estados; d) substrato não territorial; e) carácter comunitá-
rio e institucional, em sentido sociológico (17). É apenas a Santa Sé que
vai ocupar agora a nossa atenção.

III — 2. A personalidade jurídica internacional da Santa Sé e a
Questão Romana

Convém, seguidamente, explicar o que é a Santa Sé e como surgiu a
sua personalidade jurídico-internacional. A designação “Santa Sé” signi-
fica, nos termos dos cânones 360.º e 361.º do Código de Direito Canónico
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(17) Quanto aos elementos comuns, cfr. JORGE MIRANDA, Curso…, cit., p. 212. Sobre
as instituições não estatais, cfr. também BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 490 a 509
(chama-lhes “colectividades não estaduais”), e GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUA-
DROS, Manual…, cit., pp. 369 a 377 (designam-nas por “sujeitos sem base territorial”).
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de 1983 (18), não só o Romano Pontífice, mas ainda a Cúria Romana,
conjunto de organismos que o auxilia no governo central da Igreja Cató-
lica. É a Santa Sé que goza de personalidade jurídica internacional e não
a Igreja Católica, enquanto comunidade de fiéis (19).

Historicamente, a personalidade jurídico-internacional da Santa Sé
nunca foi posta em dúvida, tendo surgido aliás com o próprio Direito
Internacional: com efeito, é anterior à formulação do moderno conceito
de Direito Internacional, que se deve atribuir a VITÓRIA, no século XVI, e
ao surgimento da comunidade internacional, com o Tratado de Vestefália
(1648) (20).

É certo que a exacta configuração da personalidade jurídico-interna-
cional da Santa Sé foi obscurecida pelas situações em que a história atri-
buiu ao Papa poderes políticos, para além dos poderes espirituais que lhe
são próprios; no entanto, mesmo nesses tempos, já passados, o papel inter-
nacional da Santa Sé, até no plano político, derivava da chefia da Igreja
Católica e não da soberania territorial sobre os Estados pontifícios.

Em 1870, os Estados pontifícios foram anexados pela Itália, aquando
da sua unificação. O Estado italiano, em nota então dirigida às potências
estrangeiras, comprometeu-se a reconhecer o carácter internacional da
Santa Sé e a liberdade das suas relações diplomáticas e a não pôr entraves
à sua acção espiritual.

Nesse mesmo sentido, pela Lei das Garantias, de 13 de Maio de 1871,
a Itália, veio, ao mesmo tempo, confirmar o reconhecimento da soberania
e da independência da Santa Sé no domínio espiritual e negar o seu poder
temporal. Consequência do primeiro reconhecimento era a faculdade de
manter relações diplomáticas, assegurando o Estado italiano tratamento
diplomático aos enviados da Santa Sé.

Deve observar-se que esta solução foi unilateral, imposta pela Itália,
o que desencadeou uma crise nas relações Santa Sé/Itália que só viria a
resolver-se em 1929, com os Acordos de Latrão; no entanto, mesmo durante
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(18) Cfr. o texto oficial latino destas normas in http://www.vatican.va/archive/cod-iuris-
canonici/cic_index_lt.html, consultado em 7-11-08.

(19) No mesmo sentido, cfr. JORGE MIRANDA, Curso…, cit., p. 212, e GONÇALVES
PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., p. 370.

(20) Quanto ao enquadramento histórico da questão, cfr. DE LA HERA, A./SOLER, C.,
“Historia de las Doctrinas sobre las Relaciones entre la Iglesia y el Estado”, in VV. AA.,
Tratado de Derecho Eclesiástico, Pamplona, EUNSA, 1994, pp. 35 a 84, e GONÇALVES
PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., pp. 370 a 372.
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este período, carecendo de base territorial, a Santa Sé continuou a ser
sujeito de Direito Internacional: exercia o direito de celebrar tratados (ius
tractuum), exercia o direito de enviar e receber embaixadores (ius legationis)
e assumia a responsabilidade internacional dos seus actos (dá-se aqui como
exemplo a mediação entre a Alemanha e a Espanha na questão das Caro-
linas, em 1885) (21).

Portanto, os dados históricos confluem num mesmo sentido: a perso-
nalidade internacional plena da Santa Sé continuou assim a manifestar-se
para além da perda da sua soberania territorial.

III — 3. Os Acordos de Latrão

Entretanto, a 11 de Fevereiro de 1929, a Questão Romana, criada
pela ocupação dos Estados pontifícios, foi resolvida através dos Acordos
de Latrão, concluídos entre a Santa Sé e a Itália, que abrangiam um acordo
financeiro, uma concordata, sobre a situação jurídica da Igreja Católica
no país, e um tratado.

O Tratado de Latrão veio regular as relações entre a Santa Sé e a
Itália no plano internacional. A solução consistiu numa novidade: o reco-
nhecimento da soberania e da jurisdição exclusiva da Santa Sé sobre o
exíguo território da Cidade do Vaticano, o que deu à independência da
Santa Sé uma base territorial.

Mas, deve notar-se, a personalidade jurídico-internacional da Santa Sé,
que não fora eliminada pela anexação dos Estados pontifícios, também não
deriva do Tratado de Latrão. Portanto, a personalidade jurídica da Santa Sé
mantém-se para além da regulamentação convencional das suas relações com
a Itália, já que deriva do Direito Internacional geral ou comum e não tem como
base uma situação de soberania territorial mas a qualidade de entidade diri-
gente da Igreja Católica, com as inerentes atribuições espirituais (22).
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(21) Sobre a personalidade internacional da Santa Sé, entre 1870 e 1929, cfr. IDEM,
pp. 370 e 371, e SILVA CUNHA, J., e VALE PEREIRA, M. da A., Manual de Direito Inter-
nacional Público, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2004, p. 440. Cfr. também AZEREDO LOPES,
J. A., Textos Históricos do Direito e das Relações Internacionais, Porto, Universidade
Católica, 1999, pp. 116 a 120, que reproduz o texto da Lei das Garantias. Agradece-se a este
último autor a interessante troca de impressões sobre o tema desta lição.

(22) Cfr. GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., pp. 372
e 373; cfr. uma síntese sobre o conteúdo do Tratado de Latrão in SILVA CUNHA, J., e VALE
PEREIRA, M. da A., Manual de Direito Internacional Público, cit., p. 441.
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A Concordata de 1984, que hoje regula as relações entre a Itália e a
Santa Sé, confirmou o estatuto internacional da Santa Sé, acima descrito.

III — 4. O estatuto jurídico da Cidade do Vaticano

O art. 26.º do Tratado de Latrão reconhece assim o Estado da Cidade
do Vaticano, sob a soberania do Romano Pontífice.

Será o Vaticano um Estado? A questão é diferente da da personali-
dade internacional da Santa Sé, inegavelmente. Aliás, a própria Santa Sé
não tem o estatuto internacional de Estado exíguo de que o Vaticano se
poderia aproximar, quanto à dimensão.

A doutrina internacionalista encontra-se dividida quanto à qualificação
da Cidade do Vaticano como Estado. Não se pretende aqui desenvolver
esta questão. A melhor opinião, com GONÇALVES PEREIRA e FAUSTO DE
QUADROS, parece-nos no entanto ser a negativa (23). Com efeito, e tendo
em conta a doutrina juspublicista tradicional, na sua aplicação ao “Estado”
do Vaticano:

Falta ao Vaticano o povo, elemento essencial do Estado: a cidadania
vaticana é uma mera qualificação funcional provisória, faltando-lhe o carác-
ter permanente que é próprio da cidadania.

Não há verdadeiro poder político, aquele poder referido à ordem
externa da sociedade global e que tem por fim o bem presente da socie-
dade como um todo, mas sim um conjunto de serviços administrativos,
uns a cargo da Santa Sé, outros do Estado italiano (24).

Dos três elementos constitutivos de um Estado, só o elemento territorial
aqui se verificaria: o território vaticano é delimitado pelo Tratado de
Latrão (25).
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(23) Cfr. o elenco de posições doutrinais, a favor e contra a estatalidade do Vaticano,
elaborado por TEDESCHI, M., “Vaticano (Stato della Città del)”, in AA. VV., Enciclopedia
del Diritto, XLVI, Milão, Giuffrè Editore, 1993, pp. 284 a 295. Cfr. também, quanto à dou-
trina portuguesa, a lista de autores num sentido e noutro, recolhida por BACELAR GOU-
VEIA, J., Manual…, cit., p. 498, nota (933), a que haveria que acrescentar, a favor, CORREIA
BAPTISTA, E., Direito Internacional Público, Vol. II, Coimbra, Almedina, 2004, pp. 163
e 164, nota (333). Na opinião defendida infra quanto à natureza jurídica do Vaticano,
segue-se GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., pp. 374 e 375.

(24) É o caso, quanto aos primeiros, das Poste Vaticane, conhecidas pela sua maior
eficiência, em comparação com os serviços italianos congéneres.

(25) Fazendo uma análise paralela, em sentido contrário, BACELAR GOUVEIA, J.,
Manual…, cit., p. 499.
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É certo que o nome às vezes induz em erro (veja-se, por exemplo, o
que aconteceu com o Estado da Índia, novo nome dado às colónias por-
tuguesas nas décadas finais do regime da Constituição de 1933, que traduzia
um estatuto de mera autonomia administrativa).

Essa conclusão não é derrogada pelo facto de alguns actos interna-
cionais, relativos ao Vaticano, serem celebrados por este, ou pela sua par-
ticipação em algumas organizações internacionais. Assim acontece também
com outras entidades, o que nem por isso lhes confere carácter estatal (26).

Se não se verifica aqui a existência autónoma de um Estado, como qua-
lificar então a abstenção do exercício de soberania pela Itália sobre o ter-
ritório do Vaticano? A resposta aponta para uma situação de imunidade
especial, do tipo da que gozam as missões diplomáticas: a jurisdição do
Estado italiano inibe-se de se manifestar relativamente ao território aludido.

III — 5. A capacidade jurídica internacional da Santa Sé

Que dizer da capacidade jurídica internacional da Santa Sé? Não
sendo um Estado, ela não goza da plenitude da capacidade jurídico-inter-
nacional que lhe é característica; no entanto, é o sujeito de Direito Inter-
nacional que mais se lhe aproxima (27).

Não tendo uma relação essencial com o território, como os Estados,
a Santa Sé não goza obviamente do direito de legítima defesa, concepção
actual do classicamente chamado ius belli, direito de fazer a guerra.

Goza sim de ius tractuum, do direito de celebrar tratados. Os trata-
dos que visam regular a situação jurídica da Igreja Católica num determi-
nado país chamam-se Concordatas. É o caso da Concordata de 18 de Maio
de 2004 entre a Santa Sé e o Estado português (28).
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(26) O argumento relativo à celebração de actos internacionais, certo mas não pro-
cedente, é aduzido por WLADIMIR BRITO, Direito Internacional Público, Coimbra, Coimbra
Editora, 2008, p. 387. Quanto aos poderes internacionais das entidades infra-estatais, cfr.,
por todos, JORGE MIRANDA, Curso…, cit., pp. 202 a 204, e BACELAR GOUVEIA, J., Manual…,
cit., pp. 454 a 460.

(27) Cfr. GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., pp. 375
e 376, e BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., p. 495. Portanto, a afirmação da subjecti-
vidade internacional da Santa Sé não implica a qualidade de Estado — cfr. QUOC DINH,
N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International Public, 6.ª ed., Paris, LGDJ, 1999, p. 452.

(28) Cfr. Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa, de 18 de Maio
de 2004, in Diário da República, I Série-A, n.º 269, 16 de Novembro de 2004. Sobre a
noção de Concordata e seus desenvolvimentos, cfr. ADRAGÃO, P. P., “Concordata”, in
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A conclusão de tratados entre a Igreja Católica e os Estados ampliou-se
bastante no século XX, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, no
âmbito dos mais diversos sistemas de relações Igreja-Estado: Estados con-
fessionais, Estados de minoria católica, Estados confessionais de outras
religiões, Estados que seguem o modelo de oposição à religião, Estados que
seguem o modelo de não identificação, com separação ou com cooperação
Estado-confissões, etc.

As Concordatas estipuladas desde o encerramento do referido Concí-
lio são, com efeito, mais numerosas do que as concluídas nos quarenta
anos anteriores à sua abertura (NAVARRO-VALLS), donde se conclui que a
maioria das Concordatas em vigor são posteriores ao advento do Estado
social de Direito, nada tendo a ver com concepções anteriores, incompa-
tíveis com a liberdade religiosa (29).

A Santa Sé goza ainda de ius legationis, direito de receber e enviar
representantes diplomáticos, através de agentes diplomáticos permanentes
(os núncios) ou extraordinários (os legados), a quem se reconhecem as
prerrogativas dos agentes diplomáticos em geral, com especialidades (30).

A Santa Sé participa ainda no reconhecimento de novos Estados e
Governos e, tal como os Estados, hoje em dia, é titular do direito de recla-
mação ou de impugnação internacional e do direito de participar em orga-
nizações internacionais. Expressão da particularidade da condição jurídico-
-internacional da Santa Sé é certamente a sua não intervenção nos conflitos
temporais entre Estados, a não ser se os beligerantes fizerem apelo unânime
à sua missão de paz, no âmbito do seu poder moral e espiritual.

III — 6. Conclusão
Em síntese, a personalidade jurídico-internacional da Santa Sé, histori-

camente fundada no Direito Internacional geral ou comum, não deve ser con-
siderada um vestígio indevido do poder temporal de outras épocas.
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AA. VV., Dicionário Jurídico da Administração Pública, 3.º Suplemento, Lisboa, 2007,
pp. 168 a 191.

(29) Cfr. a constatação citada in NAVARRO-VALLS, R., “Los Estados frente a la Igle-
sia”, in Anuario del Derecho Eclesiástico del Estado, Vol. IX (1993), pp. 44 e 45. Quanto
ao significado da ampliação do fenómeno concordatário, cfr. CORRAL, C./ELMISI ILARI, D.,
“Universalità ed espansione dell’attualità politica concordataria della Santa Sede”, in “Perio-
dica de Re Canonica”, Vol. 93 (2004).

(30) Cfr., designadamente, os arts. 14.º, n.º 1, al. a), e 16.º, n.º 3, da Convenção de
Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.
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Esta subjectividade internacional está antes ao serviço da missão
espiritual própria da Igreja Católica, de que é expressão adequada e
necessária.

Um bom exemplo disso é a importância da presença institucional da
Santa Sé na ONU, na actividade dos seus órgãos e nas conferências por ela
promovidas, no sentido da protecção e promoção dos direitos humanos.

Esta presença institucional, às vezes, torna-se incómoda por ir contra
certos interesses organizados; no entanto, nem por isso deixa de ser inter-
nacionalmente apreciada, como se depreende da recente atribuição à Santa
Sé da plenitude dos direitos e faculdades correspondentes ao estatuto de
observador permanente, pela Resolução A/58/L.64, da Assembleia-Geral das
Nações Unidas, de 1 de Julho de 2004 (31).

IV— TERCEIRA LIÇÃO: A LEGÍTIMA DEFESA E O USO
DA FORÇA NA COMUNIDADE INTERNACIONAL

IV — 1. Introdução

O problema da legítima defesa, em Direito Internacional, é habitual-
mente estudado a propósito da questão dos conflitos armados e da legiti-
midade do uso da força.

Pode, por isso, começar-se por responder à pergunta: o que é um
conflito armado, o que é uma guerra? Que fenómeno é este? Uma guerra
é o desencadear sistemático da violência entre seres humanos, isto é, um
fenómeno terrível que traz consigo muitos males e injustiças. Se a violência
se opõe à razão, a guerra está nas antípodas do Direito, da razão do que
é justo.

É bom, neste contexto, superar “a visão perfumada da guerra”, pro-
fusamente difundida no Ocidente, nos países que têm gozado de paz nos
últimos decénios, e ter presente o que é um conflito armado em toda a sua
crueza (32).
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(31) Cfr., quanto à Resolução citada, http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/r58.htm,
consultada a 7-11-08.

(32) Alguns filmes podem ajudar nesse sentido, contrariando as tendências ainda
dominantes da indústria cinematográfica. É o caso, por exemplo, de Platoon, de 1986, diri-
gido por OLIVER STONE, e de Saving Private Ryan (“O Resgate do Soldado Ryan”), de 1998,
dirigido por STEVEN SPIELBERG.
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Os conflitos armados nunca deixaram de ser objecto de normas do
Direito Internacional, do chamado Direito da Guerra (ius in bello), por
paradoxal que isso pareça. Com efeito, se a violência é o contrário da razão,
dizia-se, como é que se pode limitar violência, como é que se pode racio-
nalizá-la? Seja como for, o esforço de contenção que essas normas tra-
duzem é louvável, apesar de tudo.

Na etapa dos primórdios do Direito Internacional, deve fazer-se uma
referência à distinção entre a guerra justa e a guerra injusta. Esta distin-
ção tem origem em S. AGOSTINHO. Aperfeiçoada por S. TOMÁS DE AQUINO,
foi usada pela escola espanhola do direito internacional (séculos XVI
e XVII). Para uma guerra ser justa e portanto legítima, exigia-se os requi-
sitos da autoridade competente, da justiça da causa e da recta intenção (33).

As limitações morais e religiosas ligadas à ideia de guerra justa foram
caindo no esquecimento, com o advento da “razão de Estado” maquiavé-
lica e do absolutismo monárquico, nos séculos seguintes. O Tratado de
Vestefália (1648) abre o período clássico do Direito Internacional, encer-
rando-se a etapa dos seus primórdios (34).

Na evolução do Direito das Gentes, a doutrina chama habitualmente
a atenção para o contraste entre a disciplina da guerra no Direito Interna-
cional clássico e a mesma disciplina no Direito Internacional contemporâneo.

Como características do Direito Internacional clássico da guerra, enu-
meram-se as seguintes (35):

1. O reconhecimento do ius belli como uma das prerrogativas normais
da soberania dos Estados.

2. O reconhecimento de uma faculdade discricionária de desencadear
a guerra em concreto — ius ad bellum (36).
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(33) Cfr. SILVA CUNHA, J., e VALE PEREIRA, M. da A., Manual de Direito Internacional
Público, cit., p. 183, e QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International
Public, cit., p. 893. Quanto a S. TOMÁS DE AQUINO, cfr. Summa Theologiae, 2-2, qq. XXIX
(De Pace) e XL (De Bello), Madrid, Biblioteca de Auctores Cristianos, 1952.

(34) Diferentemente de JORGE MIRANDA, Curso…, cit., pp. 10 e 11, considera-se aqui
os primórdios como uma etapa autónoma do Direito Internacional. Na periodização defen-
dida, a etapa do Direito Internacional clássico inicia-se com Tratado de Vestefália, em 1648,
e culmina com a I Guerra Mundial, abrindo-se então, até à actualidade, a etapa do Direito
Internacional contemporâneo.

(35) Cfr., quanto às características do Direito Internacional clássico da guerra e sua evo-
lução, IDEM, pp. 266 e 267, e também BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 645 a 653.

(36) Um eco histórico, mais antigo, desta discricionariedade é a referência irónica da
Bíblia, “ao tempo [altura do ano] em que os reis costumavam ir para a guerra” (II Sam., 11,1).
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3. Uma relevância nula ou insuficiente da distinção entre guerra ofen-
siva e guerra defensiva.

4. A imposição, por via consuetudinária, de certos deveres ou ónus
procedimentais, como sejam a declaração prévia de guerra, o regime
do ultimato, etc.

5. A limitação da guerra aos campos de batalha e aos combates entre
exércitos.

6. A irrelevância, na consideração jurídico-internacional, das guer-
ras civis e das guerras coloniais.

A história, entretanto, seguiu o seu curso e, ao longo do século XIX
e do início do século XX, as circunstâncias alteraram-se bastante: o apa-
recimento de novos e mais temíveis meios de destruição (com o significativo
aumento da percentagem de vítimas civis) e as transformações nos Esta-
dos levaram à tentativa de restrição do ius ad bellum e, sobretudo, do ius
in bello.

Em consequência destas novas circunstâncias, diferentes tendências
se manifestaram: o desenvolvimento da arbitragem internacional, o regime
de neutralidade e de neutralização dos Estados, o princípio da protecção
das vítimas através da Cruz Vermelha, o estabelecimento de regras res-
tritivas sobre a condução da guerra (pelas Convenções da Haia de 1899
e de 1907 (37)), a limitação de armamentos e a restrição do uso de certo
tipo de armas, bem como o estabelecimento de regras em caso de ocu-
pação militar (como a da proibição de deportações, tão frequentes nas cir-
cunstâncias de pós-guerra ou pós-conquista).

Na evolução da atitude do Direito Internacional perante a guerra, nos
séculos XIX e XX, deve salientar-se também a influência do Magistério da
Igreja Católica: citem-se os numerosos discursos e radiomensagens de
PIO XII (o Papa contemporâneo da II Guerra Mundial), a Encíclica mono-
gráfica de João XXIII sobre a questão (a Pacem in terris, de 1963) e
ainda a menção autonóma ao fomento da paz e à promoção da comunidade
dos povos nos documentos finais do Concílio Vaticano II (1962-1965) (38).
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(37) É o caso da regra da restrição das operações de guerra só a objectivos milita-
res, da exigência do princípio da proporcionalidade, da proibição da guerra para cobrança
de dívidas, etc.

(38) Os citados discursos e radiomensagens de PIO XII podem consultar-se in
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/speeches/index_po.htm, visita a 5-11-08; quanto
à Encíclica de JOÃO XXIII, cfr. http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



As mudanças internacionais acentuaram-se. Fruto das várias tendên-
cias manifestadas, da conjugação velho Direito da guerra (as sucessivas Con-
venções da Haia) com o novo Direito humanitário (as Convenções de
Genebra), da interacção dos princípios proclamados no Pacto da Socie-
dade das Nações (1918) e na Carta das Nações Unidas (1945) e da resso-
nância pública do Magistério católico sobre a paz, nasce o Direito Inter-
nacional contemporâneo, marcado pelos traumas das duas guerras mundiais,
pela guerra fria dos grandes blocos e pela sucessão dos pequenos confli-
tos. A comunidade internacional está enfim preparada para a proscrição
da violência pelo direito positivo.

Sinteticamente, quais as características do Direito Internacional con-
temporâneo relativamente à guerra? Podem enunciar-se as seguintes, como
principais (39):

1. A proibição geral, com antecendentes restritivos (40), do recurso à
força como meio de dirimir conflitos internacionais, nos termos do
art. 2.º, n.º 4, da Carta da ONU e da Resolução 2625 (XXV) da
Assembleia-Geral de 24 de Outubro de 1970.

2. A nulidade de qualquer tratado obtido mediante a ameaça ou o uso
da força (art. 52.º da Convenção de Viena sobre Direito dos Tra-
tados entre Estados, de 1969). Esta ameaça constituiu, como se
sabe, uma prática histórica corrente.

3. A inadmissibilidade de aquisições territoriais pela força (que cor-
respondia ao antigo direito de conquista).

4. Em consequência da proibição geral do recurso à força, agora posi-
tivada, a substituição do ius belli, que integrava, na visão clássica,
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/index_po.htm, visita a 5-11-08; Quanto aos documentos finais do CONCÍLIO VATICANO II,
também consultados a 5-11-08, cfr. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/
/ii_vatican_council/index_po.htm.

(39) Esta síntese inspirou-se, quanto ao elenco, em JORGE MIRANDA, Curso…, cit.,
pp. 267 e 268. Especialmente quanto ao alastramento do terrorismo, cfr. também MACHADO,
Jónatas E. M., Direito Internacional. Do Paradigma Clássico ao Pós-11 de Setembro,
3.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2006, pp. 655 a 658.

(40) O último destes antecedentes é o Pacto BRIAND-KELLOG de 1928, que proibia qual-
quer guerra que não fosse de legítima defesa. Entrado em vigor em 1929, fruto de uma
iniciativa franco-americana, o Pacto chegou a vincular 63 Estados, à data da deflagração
da II Guerra Mundial, configurando a tentativa, mais conseguida até à data, de rejeição uni-
versal da guerra — cfr. QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International
Public, cit., pp. 895 a 897, e BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 652 e 653.
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a soberania dos Estados, pelo reconhecimento do direito de legítima
defesa, individual e colectiva (art. 51.º Carta da ONU (41)).

5. A variedade e a complexidade dos fins da guerra, a par da inde-
finição de fronteiras entre guerras internacionais e guerras internas,
notória nas chamadas “guerras de libertação nacional”, travadas nos
territórios coloniais das antigas potências europeias.

6. O conceito de segurança colectiva, segurança da comunidade inter-
nacional, contraposto ao das alianças clássicas, de grupos restritos
de Estados.

7. O reforço do Direito Humanitário, o capítulo do Direito Interna-
cional que, sob a óptica da sua protecção, regula o tratamento
de feridos, prisioneiros e populações civis em tempo de guerra (42).
Este reforço fez-se sob a égide das Convenções de Genebra
de 1949 e o seu alargamento às guerras não internacionais deu-se
pela aprovação dos Protocolos Adicionais de 1977.

8. O desenvolvimento da noção de crimes de guerra e a formação da
justiça penal internacional, com a entrada em vigor, em 2002, do
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (TPI), que já
começou a funcionar (43).
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(41) Nos termos do art. 51.º, “Nada na presente Carta prejudicará o direito natural de legí-
tima defesa individual ou colectiva, no caso de ocorrer uma agressão armada contra um mem-
bro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessá-
rias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos
membros no exercício desse direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Con-
selho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que
a presente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer momento, a acção que jul-
gar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais.”

A versão aqui transcrita resulta do confronto da tradução portuguesa publicada no “Diá-
rio da República” (recolhida in BACELAR GOUVEIA, J., Direito Internacional Público, Tex-
tos Fundamentais, 1.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2005, pp. 160 e 161), feita a partir
da versão oficial inglesa da Carta da ONU, com a versão oficial francesa. Fizeram-se
duas correcções à tradução: “Direito natural” é a tradução de droit naturel (a que na ver-
são inglesa, corresponde inherent right); “agressão” é a tradução de agréssion (a que na ver-
são inglesa, corresponde attack). Nestes dois casos, o termo português mais adequado
corresponde à versão francesa — cfr. as versões inglesa e francesa do art. 51.º, in
http://un.org/aboutun/charter/index.html e http://un.french/aboutun/charte/index.html, res-
pectivamente, consultadas a 30-10-08.

(42) Cfr., quanto à definição, BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., p. 674.
(43) Em 2002 cumpriu-se o termo inicial previsto no art. 126.º do Estatuto. Cfr.

o texto do preceito in BACELAR GOUVEIA, J., Direito Internacional Público, Textos…,
cit., pp. 71 a 136.
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9. O estabelecimento de espaços desmilitarizados (a Antárctida,
desde 1959, os fundos do alto mar e o espaço extra-terrestre),
restringindo-se assim o espaço possível da guerra.

10. A limitação ou proibição, por sucessivas convenções internacionais,
de armas especialmente mortíferas ou de destruição global (é o caso
do armamento nuclear; é o caso, de especiais repercussões huma-
nitárias, das minas, através da Convenção sobre minas anti-pessoal,
de 1997).

11. O alastramento, sobretudo no século XXI, dos casos de terrorismo
internacional. Trata-se de acções cometidas com o propósito de
matar e destruir indistintamente pessoas e bens e criar um clima
de terror e insegurança: matar por matar, destruir por destruir.
Pela sua própria natureza, o terrorismo é um crime particular-
mente grave (44).

Enquadrada historicamente a questão, faça-se ainda, uma última res-
trição: esta lição tratará somente da legítima defesa internacional e da sua
delimitação; as matérias relativas à solução pacífica de conflitos interna-
cionais excedem os seus objectivos (45).

IV — 2. A legítima defesa internacional, causa de justificação do
uso da força perante uma agressão

A diferença na disciplina positiva do uso da força parece marcar assim
a contraposição entre o Direito Internacional clássico e o Direito Interna-
cional contemporâneo: antes, a admissibilidade do uso da força pelos Esta-
dos dependia quase só de limites procedimentais; agora, o uso da força,
mesmo pelos Estados, é excepcional ou residual e prevalece, pelo menos
na linha dos princípios, o uso da força pela comunidade internacional: se
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(44) Curiosamente, o crime de terrorismo não está autonomamente tipificado entre os
crimes contra a humanidade enumerados nas várias alíneas do art. 7.º, n.º 1, do Estatuto do
Tribunal Penal Internacional, embora deva certamente incluir-se nos “outros actos desumanos
de carácter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento, ferimentos graves
ou afectem a saúde moral ou física” previstos na al. k), última alínea do preceito citado —
cfr. o texto do preceito in IDEM, pp. 73 e 74.

(45) Cfr., quanto à solução pacífica de conflitos internacionais, JORGE MIRANDA,
Curso…, cit., pp. 261 a 281, e MACHADO, Jónatas E. M., Direito Internacional…, cit.,
pp. 601 a 642.
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a força for necessária, o seu uso comum (público) prevalece sobre o seu
uso unilateral (privado) (46).

O paralelo com a proibição, por princípio, da justiça privada, no
Direito interno, não é difícil. Aqui, em Direito Internacional, tudo se
passa como se as Nações Unidas, através do seu Conselho de Segurança,
se arrogassem, senão o monopólio do uso da força pelo menos o monopólio
da sua avaliação (47).

A proibição do uso da força, na Carta da ONU, apenas consente o seu
uso, pelos Estados em dois casos:

a) A “legítima defesa individual e colectiva”, ou melhor, segundo a
terminologia do Direito interno, própria e alheia (48), nos termos
já conhecidos do art. 51.º da Carta: o direito natural de defesa, deri-
vado de uma agressão armada contra um membro das Nações
Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medi-
das necessárias para a manutenção da paz e da segurança inter-
nacionais.

b) A assistência às Nações Unidas, nos termos do art. 2.º, n.º 5, pela
participação em acções em caso de ameaça à paz, ruptura da paz
e acto de agressão, previstas pelo Capítulo VII da Carta (49).

Deve perguntar-se, preliminarmente, qual a natureza jurídica da legí-
tima defesa: nos termos já referidos, a legítima defesa é, em Direito Inter-
nacional, uma causa de justificação, isto é, uma causa de exclusão da ili-
citude e da responsabilidade pela acção violenta em que se traduz (50).
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(46) Esta diferença denota uma maior sensibilidade do Direito Internacional posi-
tivo contemporâneo, captando melhor as exigências jurídicas naturais próprias da comuni-
dade internacional.

(47) Cfr. os arts. 24.º e ss. (competências do Conselho de Segurança) e 39.º e ss. (solu-
ção pacifica de controvérsias) da Carta da ONU.

(48) GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., p. 485, escla-
recem um equívoco terminológico: a realidade que a Carta tem em vista, ao falar de “legí-
tima defesa colectiva”, é a “acção de um Estado que, sem ser ele próprio atacado, corre em
auxílio de outro Estado, que é vítima de uma agressão”, isto é, a legítima defesa alheia. Con-
sequentemente, “legítima defesa individual” significa, no art. 51.º, legítima defesa própria.

(49) Também aqui se abrange, naturalmente, a participação em operações de paz ou
de ingerência humanitária, determinadas ou permitidas pela ONU — cfr. JORGE MIRANDA,
Curso…, cit., pp. 269 a 270.

(50) Esta conclusão foi positivada nos arts. 1.º e 21.º do PARI, “Projecto de Artigos
sobre Responsabilidade Internacional”, Draft Articles on Responsability of States for Inter-
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Esta causa de justificação da ilicitude é uma exigência jurídica natu-
ral: ou seja, a norma positiva internacional, já citada, limita-se a reconhe-
cê-la (51). E enquanto norma positiva? Qual o valor da norma positiva que
recebe a legitimidade da reacção violenta contra a agressão? Como resulta
já da análise da evolução histórica, a legítima defesa decorre do “núcleo
duro” do Direito Internacional geral ou comum, isto é, constitui um prin-
cípio de ius cogens nas relações entre os Estados.

Quanto à titularidade, deve esclarecer-se, em face da formulação do
art. 51.º da Carta, que o direito de legítima defesa não é exclusivo dos Esta-
dos membros da ONU: assiste a qualquer sujeito internacional de base
territorial: onde há um espaço sob jurisdição directa e soberana, há direito
de defesa desse espaço (52).

E quanto aos pressupostos? A legítima defesa entre Estados, na comu-
nidade internacional, rege-se pelos mesmos princípios fundamentais que a
legítima defesa entre pessoas humanas, na ordem interna (53).

Esta constatação justifica uma proposta original: socorrer-se, para a aná-
lise da legitimidade da defesa, dos mesmos pressupostos já desenvolvidos
pela doutrina civilística e pela doutrina penalística no Direito interno, com
as devidas adaptações, tendo em conta as especificidades da comunidade
internacional (54).
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nationally wrongful Acts, aprovado pela Comissão de Direito Internacional da ONU em 2001
— cfr. Official Records of the General Assembly, Fifty-sixth session, Supplement N.º 10
(A/56/10).

(51) GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., salientam este
ponto, resultante do próprio texto da Carta, como já se sabe — cfr. pp. 483 e 486. No
mesmo sentido, cfr., na doutrina, QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit Inter-
national Public, cit., p. 899.

(52) Quanto à delimitação do domínio nacional e internacional em função do espaço,
cfr. BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 545 e ss., e QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./
/PELLET, A., Droit International Public, cit., pp. 1087 e ss.

(53) Mais amplamente, convém recordar até que o problema da justificação do uso
da força, no contexto da acção humana, é uma questão interdisciplinar, que concita as
atenções da Ética, da Teologia Moral e do Direito. A abertura às contribuições de outros
saberes, precedentes nesta questão, é útil e enriquecedora, desde que se saiba evitar saltos
epistemológicos indevidos — Cfr. as interessantes sugestões oferecidas por MAUSBACH, J.,
e ERMECKE, G., Teologia Moral Católica, III — Moral Especial, EUNSA, Pamplona, 1974
(trad. espanhola da 9.ª ed. alemã), pp. 246 a 250, e pelo Capítulo XI, “A Promoção da Paz”,
in CONSELHO PONTIFÍCIO “JUSTIÇA E PAZ”, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, Lis-
boa, Principia, 1.ª ed., 2005, nn. 488 a 520.

(54) Cfr., por todos, quanto ao Direito Civil, OLIVEIRA ASCENSÃO, J. de, O Direito.
Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed. refundida, Coimbra, Almedina, 2005, pp. 92 e a 95,

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



Tidas em conta as ditas especificidades, o enunciado geral dos pres-
supostos poderia ser o seguinte: na comunidade internacional, uma reacção
violenta, defensiva, só é, excepcionalmente, lícita se se verificarem, cumu-
lativamente: A) Uma acção violenta, injusta (agressão); B) A actualidade
(ou iminência) da agressão; C) O objecto: a ofensa de um bem do próprio
sujeito agredido ou de um terceiro; D) A subsidiariedade da defesa;
E) A proporcionalidade da mesma defesa.

IV — 3. Análise monográfica dos pressupostos da justificação
Desenvolver-se-á, em seguida, cada um dos cinco pressupostos, refe-

rindo, sucintamente, algumas das questões que a sua aplicação prática levanta.
Deve ainda acentuar-se, tal como no Direito interno, o princípio da uni-

dade da acção de cuja justificação se trata: a distinção destes pressupostos
faz-se apenas para efeitos da análise: só a verificação cumulativa de todos
eles na acção em causa a justificará; a falta ou deficiência de qualquer
deles tem como consequência a ilicitude da acção em si (55).

A) Uma acção violenta, injusta (agressão (56))
Só a injustiça da acção sofrida justifica a reacção violenta e a torna

necessária. Como definir essa acção violenta ou “agressão”? A Carta da
ONU não procede a essa densificação.

O conceito de “agressão” foi densificado, muito mais tarde, nos arts. 1.º,
3.º e 4.º da Resolução n.º 3314 (XXIX) da Assembleia-Geral, de 14 de
Dezembro de 1974 (57). Nos termos do art. 1.º, “a agressão é o uso da força

Paulo Pulido Adragão362

e SANTOS JUSTO, A., Introdução ao Estudo do Direito, 2.ª ed., Coimbra, Coimbra Edi-
tora, 2003, pp. 180 e 181; quanto ao Direito Penal, cfr. FIGUEIREDO DIAS, J. de, Direito Penal,
Parte Geral, Tomo I, Coimbra, Coimbra Editora, 2.ª ed., 2007, pp. 404 a 437, e MARQUES
DA SILVA, G., Direito Penal Português, Parte Geral, II, 2.ª ed., Lisboa/S. Paulo, Verbo, 2005,
pp. 73 a 91 e 98 a 118. Agradece-se ao Dr. André Leite as sugestões feitas, quanto à aná-
lise jurídico-penal da legítima defesa.

(55) Quanto à necessidade de concorrência, na acção, de todos os pressupostos indi-
cados, cfr., no Direito interno, por todos, OLIVEIRA ASCENSÃO, J. de, O Direito. Introdu-
ção e Teoria Geral, cit., p. 95, e MARQUES DA SILVA, G., Direito Penal Português, Parte
Geral, II, cit., pp. 100 e 101.

(56) Como já se sabe, o texto oficial inglês da Carta usa a palavra “ataque” onde o
texto oficial francês usa o termo “agressão”: prefere-se, quanto à língua portuguesa, a
segunda expressão.

(57) Cfr. as normas citadas da Resolução in GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE
QUADROS, Manual…, cit., pp. 529 a 531.
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armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou a inde-
pendência política de outro Estado, ou de qualquer forma incompatível com
a Carta das Nações Unidas, tal como se enuncia na presente Definição”.

O art. 3.º inclui uma lista não exaustiva de actos qualificados como
agressão. Nos termos desse texto, constituem agressão:

— A invasão ou ataque por forças armadas, o exemplo clássico de
agressão. Consequentemente, não é possível invocar legítima
defesa contra a legítima defesa de uma invasão. Só há defesa
quando o Estado que reage não deu causa à acção violenta.

— A ocupação ou anexação territorial em consequência do uso da
força (lembre-se o caso da ocupação de Timor Leste pela Indonésia,
em 1999).

— O bloqueio dos portos ou das costas doutro Estado (como aconteceu
com a Inglaterra, por obra de Napoleão, em 1806).

— O ataque contra as forças armadas ou contra navios e aviões comer-
ciais de outro Estado, às vezes cometidos em território de um ter-
ceiro Estado. O alastramento da pirataria aérea, no século XX,
levou a considerar os navios e aviões como prolongamento do ter-
ritório do Estado da bandeira (58).

— O prolongamento da presença de contingentes militares em terri-
tório doutro Estado, contra a vontade deste (pode-se citar o caso
da presença militar inglesa em Portugal, após as invasões france-
sas, nos inícios do século XIX).

— A concessão de facilidades a um Estado para cometer agressão
contra um terceito Estado (considera-se um paralelo da comparti-
cipação criminosa no Direito Penal interno (59)).

O art. 4.º da Resolução permite ainda ao Conselho de Segurança con-
siderar como agressão outros actos não previstos nesta enumeração. Será
esta Resolução suficiente para ajudar a densificar, ampliando-a para lá do
estrito uso da força armada, a noção de agressão?
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(58) Sobre estas matérias, cfr. BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 573 a 576,
e QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International Public, cit., pp. 1091 e ss.
e pp. 1200 e ss. Quanto à ordem jurídica portuguesa, cfr. o art. 4.º, al. b), do Código Penal
e o alargamento do «critério do pavilhão» operado pela Decreto-Lei n.º 254/2003, de 18 de
Outubro; com interesse, cfr., ainda, o Decreto-Lei n.º 10/2004, de 9 de Janeiro.

(59) Quanto à comparticipação criminosa no Direito Penal interno, cfr. os autores cita-
dos supra.

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o



A doutrina tem dúvidas sobre a legitimidade dessa interpretação do
texto. Ao mesmo tempo, pronuncia-se no sentido de aumentar a capacidade
de intervenção das Nações Unidas, a juízo do Conselho de Segurança, no
âmbito das “acções em caso de ameaça à paz, ruptura da paz e acto de
agressão” (Capítulo VII da Carta da ONU) (60).

Seja como for, terá de haver sempre uma fronteira razoável para a
noção de agressão: no mínimo, a necessária existência de uma acção vio-
lenta, injusta, sob pena de subversão da legítima defesa enquanto limite
racional ao uso da força.

Mais recentemente, o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional
veio incluir a agressão entre os crimes sujeitos à sua jurisdição (art. 5.º,
n.º 2). No entanto, não fixa os elementos típicos do crime e o exercício
desta competência fica dependente de uma definição remetida para a ulte-
rior revisão do mesmo Estatuto (arts. 121.º e 123.º) (61).

Pode ainda pôr-se a questão adicional de saber se pode haver legí-
tima defesa contra acções do Conselho de Segurança hipoteticamente
contrárias aos princípios da Carta, isto é, acções da ONU violentas,
injustas (62).

Pessoalmente, defende-se que os princípios da Carta, incluindo a proi-
bição geral do uso da força, vinculam, desde logo, as próprias Nações
Unidas. Portanto, na hipótese, menos provável, de agressão levada a cabo
sob a responsabilidade das Nações Unidas, também aqui haveria lugar à
defesa, subordinada aos seus pressupostos gerais de legitimidade.

B) Actualidade (ou iminência) da agressão

Na lógica deste pressuposto, só a agressão em curso justifica uma
defesa pela força; a agressão diferida, passada, consumada, já não legiti-
maria uma reacção violenta: isso é desforço ou vingança e um Estado de
Direito não pode comportar-se como um grupo terrorista.
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(60) Cfr. GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., pp. 531
e 532, que sintetizam a evolução histórica da questão; também JORGE MIRANDA, Curso…,
cit., p. 271, se interroga sobre a maior ou menor liberdade relativa do Conselho de Segu-
rança neste âmbito.

(61) A convocação de uma conferência para ulterior revisão do Estatuto estava pre-
vista, nos termos da última disposição citada, para 7 anos depois da sua entrada em vigor,
isto é, para 2009.

(62) JORGE MIRANDA, Curso…, cit., p. 271, põe a questão.
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Entrar-se-ia aqui no âmbito das represálias armadas, hoje proibidas
como contrárias ao princípio de proibição do uso da força nas relações
internacionais (cite-se, como exemplo actual, as eliminações selectivas de
cidadãos de um país, levadas a cabo no seu território pelos serviços secre-
tos de outro Estado) (63).

Uma vez cessada a agressão, há outros meios menos gravosos de a
reparar, para além da defesa pela força: trata-se da responsabilidade inter-
nacional e da consequente indemnização (64).

Este pressuposto é mais discutido, em Direito Internacional, a pro-
pósito da agressão iminente: também ela legitimaria uma defesa pela força
(«legítima defesa preventiva»). Em que medida é ela admissível, em
Direito Internacional?

É difícil apreciar objectivamente a iminência de um ataque. A ques-
tão pôs-se, de modo mais agudo, por ocasião da reacção ao atentado de 11
de Setembro de 2001 e aos subsequentes acontecimentos. Deverá acen-
tuar-se aqui, por princípio, que o exercício deste direito de defesa está
sempre, também no caso do terrorismo, sujeito às regras jurídicas estritas
que tornam excepcionalmente lícito o uso da força (65).

A propósito da questão, a Comissão de Direito Internacional da ONU
assinalou, já em 1956, “o carácter vago de expressões como “perigo imi-
nente” e “actos hostis”, que as torna susceptíveis de abuso” (66). A este
respeito, há-de notar-se a influência possível da imaginação “criadora” dos
serviços de informações dos diferentes países. Os abusos nesta matéria só
podem ser contrariados pela prática de averiguações exaustivas, por parte
do Estado que reage, e pela existência de motivos fundados para a reac-
ção pela força.

Isto significará, provavelmente, equiparar às agressões actuais às agres-
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(63) Cfr. QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International Public, cit.,
pp. 905 a 911. Eco da proibição das represálias armadas é o art. 50.º, n.º 1, al. c), do PARI:
elas são proibidas em razão das obrigações internacionais de carácter humanitário que vin-
culam os Estados.

(64) Cfr., quanto à responsabilidade internacional, os arts. 1.º e 21.º do PARI, já
acima citados.

(65) Cfr. a síntese da questão em torno da função preventiva e de combate ao ter-
rorismo, in MACHADO, Jónatas E. M., Direito Internacional…, cit., pp. 654 a 658.
A propósito do terrorismo cfr. também BACELAR GOUVEIA, J., Manual…, cit., pp. 693 a 695.

(66) Cfr. UNITED NATIONS, Yearbook of the International Law Commission (1956), II,
284, cit. in BROWNLIE, I., Princípios de Direito Internacional Público, Lisboa, Fundação Gul-
benkian, 1997, p. 262.
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sões objectivamente iminentes e rejeitar um conceito autónomo de «legí-
tima defesa preventiva».

Dadas a delicadeza da questão e as responsabilidades inerentes ao
uso da força, também se tem sublinhado a necessidade, para a adopção des-
tas acções coactivas, de decisão pelos orgãos competentes para legitimar
internacionalmente o uso da violência, identificando a situação como uma
ameaça à paz e autorizando uma ingerência na esfera do domínio reservado
de um Estado.

Esses órgãos competentes são, desde logo, o Conselho de Segurança da
ONU ou os órgãos equivalentes das organizações regionais de segurança colec-
tiva (67). Só em segunda linha se devem mencionar aqui os órgãos normal-
mente competentes, em cada Estado, para decidir sobre a guerra e a paz (68).

C) Objecto: A ofensa de um bem do próprio sujeito agredido ou
de um terceiro

O Estado é um ente territorial e só tem jurisdição sobre o seu próprio
território. A legítima defesa internacional pressupõe sempre uma agressão,
no sentido amplo antes aludido, contra o próprio domínio, terrestre, aéreo
ou marítimo, ou de um terceiro Estado. Assim, há-de ter-se em conta as
noções sobre a aplicação do Direito Internacional no espaço, para onde se
remete (69).

Deve recordar-se, a este propósito, que o alastramento da pirataria
aérea, no século XX, levou a considerar os navios e aviões como prolon-
gamento do território do Estado da bandeira, ampliando assim o conceito
de agressão relevante.

Como já referiu, o art. 51.º da Carta permite também a legítima defesa
colectiva, ou melhor, alheia, de pessoas ou territórios ligados a outros Esta-
dos. Será que a legítima defesa alheia exige uma relação convencional pré-
via entre os Estados em causa (como é o caso do mecanismo do art. 5.º do
Pacto do Atlântico)? Ou pode dar-se simplesmente por intervenção solici-
tada a um terceiro Estado? Em que condições de liberdade se constitui essa
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(67) Cfr., quanto à questão da «legítima defesa preventiva», as sugestões dadas in PON-
TÍFICIO CONSELHO “JUSTIÇA E PAZ”, Compêndio da Doutrina Social da Igreja, n., cit., n. 501,
e in MACHADO, Jónatas E. M., Direito Internacional…, cit., pp. 657 e 658.

(68) Está-se aqui na fronteira entre o pressuposto em análise e o pressuposto da sub-
sidiariedade da acção defensiva, que se analisará infra.

(69) Cfr. os autores e obras citados supra, na nota (51).
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relação (70)? Tendo em conta a experiência histórica, exige-se, natural-
mente, que se trate de um pedido efectivo e não forçado do Estado agredido.

D) A subsidiariedade da defesa

A defesa é legítima se se verificar, e enquanto se verificar, a impos-
sibilidade de recurso, em tempo útil, a outros meios, designadamente à
tutela pública.

Adaptando este pressuposto à comunidade internacional, o Conselho
de Segurança da ONU, com as competências em matéria de manutenção
da paz e da segurança internacionais que a Carta de ONU lhe atribui (71),
representa a autoridade internacional.

É certo que, mais frequentemente do que as pessoas singulares no
âmbito do ordenamento jurídico interno, o Estado agredido terá de usar ime-
diatamente a própria força, enquanto a reacção internacional necessária
não seja actuada: a maior lentidão pode até ser devida à paralisação do Con-
selho de Segurança através do exercício do direito de veto por algum dos
seus membros permanentes (72).

No entanto, este Estado tem, desde logo, o ónus de comunicar ime-
diatamente a situação ao Conselho de Segurança e a sua reacção deve
cessar logo que este adopte as providências necessárias (nos termos dos
arts. 2.º, n.º 4, e 51, 2.ª parte, da Carta) (73).

A doutrina internacionalista distingue aqui os requisitos de transito-
riedade da defesa e de participação ao Conselho de Segurança (74). Con-
sidera-se que ambas as exigências são melhor sintetizadas na expressão
“subsidiariedade” enquanto significa o sentido da desejada evolução no
sentido da transformação da ONU numa autoridade mundial efectiva.

Os arts. 52.º a 54.º da Carta da ONU prevêem ainda a existência de
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(70) JORGE MIRANDA, Curso…, cit., p. 271, chama a atenção para esta questão; quanto
ao mecanismo previsto no tratado constitutivo da Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN), cfr. o texto do preceito in http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm
(consultado a 30-10-08): aí se invoca expressamente a previsão do art. 51.º da Carta da ONU.

(71) Cfr. o já citado Capítulo VII da Carta (arts. 39.º a 51.º).
(72) O direito de veto dos membros permanentes (Estados Unidos, Rússia, China,

França e Reino Unido) está previsto no art. 27.º, n.º 3, da mesma Carta.
(73) Cfr. ainda os arts. 35.º, n.º 2, e 37.º (Estados não membros da ONU), bem

como os arts. 52.º a 54.º (acordos regionais) da Carta.
(74) É o caso de GONÇALVES PEREIRA, A., e FAUSTO DE QUADROS, Manual…, cit., p. 484;

cfr. também QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International Public, cit., p. 901.
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acordos ou organizações regionais com competências em matéria de manu-
tenção da paz e da segurança internacionais (75). Como se relacionam
estas competências com as competências das Nações Unidas?

Da leitura das normas da Carta parece resultar que a acção coercitiva
empreendida no âmbito destes acordos ou organizações, tal como a acção
defensiva dos Estados, também será subsidiária da acção defensiva a cargo
da ONU (76).

E) A proporcionalidade da mesma defesa

Exige-se aqui a proporcionalidade, em sentido amplo, da defesa: este
pressuposto estabelece uma relação entre a gravidade da agressão, por um
lado, e os meios usados na defesa e a medida em que o foram, por outro.
Em que sentidos se projecta a exigência da proporcionalidade?

A proporcionalidade abrange:

a) A legitimidade do meio usado para a defesa, em face das normas
internacionais imperativas (lembre-se o caso, já aludido, do uso de
armas proibidas);

b) A necessidade ou exigibilidade desse meio (existindo um bem/
/objecto juridicamente protegido, há uma circunstância que impõe
a intervenção defensiva);

c) A adequação do meio ao fim (o meio usado é idóneo, o mais idó-
neo, para atingir o fim pretendido de defesa);

d) A proporcionalidade em sentido estrito na relação meio/fim (justa
medida no uso do meio) (77).
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(75) Será, por exemplo, o caso da OTAN, no Atlântico Norte, e da Organização dos
Estados Americanos (OEA), na América.

(76) As normas citadas acentuam a responsabilidade primária da autoridade mundial
sobre o bem comum internacional. Tem-se dúvidas sobre a questão. Já se defendeu, no
ensino oral, a hipótese contrária, de subsidiariedade da acção defensiva da ONU relativa-
mente às organizações regionais.

(77) A aplicação à legítima defesa internacional do teste construído, no âmbito da pro-
porcionalidade, para as restrições de direitos fundamentais, no Direito interno, é usada na
análise de MACHADO, Jónatas E. M., Direito Internacional…, cit., p. 654, e aceita-se. Na expli-
cação dos subprincípios que o integram segue-se mais de perto JORGE MIRANDA, Manual de
Direito Constitucional, Tomo IV, 3.ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 207. Cfr.
também, em sentido algo diferente, ANDRADE, J. C. Vieira de, Os Direitos Fundamentais na
Constituição Portuguesa de 1976, 3.ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 2004, pp. 308 a 311.
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Uma vez que o pressuposto da proporcionalidade se há-de medir em
cada caso, podem aqui agregar-se diversos elementos de apreciação mais
concretos:

— A agressão há-de ser grave, duradoura e certa. Portanto, não se inclui
aqui qualquer espécie de intervenção militar (78). Do ponto de vista
da proporcionalidade, parece ser de exigir uma certa gravidade dessa
intervenção, em si mesma, para tornar necessário o uso da força.

— Hão-de de estar reunidas condições sérias de êxito para a defesa
pela força. Caso contrário, o uso da força causaria danos injusti-
ficados, uma vez que não se seguiria o fim pretendido.

— O emprego das armas não deve trazer consigo males e desordens
mais graves do que o mal a eliminar. A defesa do Estado agre-
dido há-de assim ser proporcional à forma, ao conteúdo, à inten-
sidade e à gravidade da agressão sofrida.

— O enorme poder dos modernos meios de destruição torna hoje mais
difícil a verificação da proporcionalidade meio/fim em sentido estrito.

Note-se que este pressuposto é um dos que não estão actualmente
expressos no art 51.º da Carta da ONU. No entanto, a sua exigência
decorre da própria essência da legítima defesa e corresponde já a um cos-
tume internacional (79).

À falta de proporcionalidade, na medida em que se verifique no caso
concreto, chama-se excesso de legítima defesa, que, tal como acontece no
Direito interno, gera responsabilidade internacional na mesma medida (80).

IV — 4. Em jeito de conclusão

A análise da verificação, em concreto, dos pressupostos da legítima
defesa internacional, acima enumerados, permite a resolução, nas aulas
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(78) Neste sentido, JORGE MIRANDA, Curso…, cit., p. 260.
(79) Cfr. QUOC DINH, N. Q./DAILLET, P./PELLET, A., Droit International Public, cit.,

pp. 901 e 902, que citam a sentença do Tribunal Internacional de Justiça Actividades mili-
tares e paramilitares na Nicarágua e contra ela, de 27-6-1986: aí se afirma que a regra da
proporcionalidade e necessidade das medidas tomadas no exercício da legítima defesa cor-
responde a um costume internacional consolidado.

(80) Cfr., a este propósito, os arts. 1.º e 21.º do PARI, já aludidos, este último a con-
trario: na medida em que a defesa é excessiva, torna-se ilícita e, portanto, fonte de res-
ponsabilidade internacional.
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práticas do ensino jurídico, de hipóteses especialmente interessantes: a
questão está muito próxima da intuição natural de justiça de cada pessoa,
ajudando a desenvolvê-la (81). Daí o interesse formativo destes exercícios.

Como se explicou acima, e tal como nas relações entre as pessoas
singulares, só em legítima defesa, e observando os seus exigentes pressu-
postos, o recurso à violência pelos Estados se pode justificar: a violência,
a irracionalidade, é o contrário do Direito, que apela à solução racional,
portanto pacífica, das controvérsias internacionais, segundo aquilo que é
devido a cada Estado.

No âmbito da guerra e da paz, o século XXI trouxe-nos o alastramento
do terrorismo, lembrou-se já. No entanto, o combate ao terrorismo tam-
bém está vinculado pelos estreitos pressupostos que, só excepcionalmente, legi-
timam as acções violentas: a ignorância destes limites poderia levar os diri-
gentes políticos aos perversos caminhos do terrorismo de Estado.

Relembre-se, enfim, que a paz é, antes de mais, um resultado; quando
a paz falta, é preciso perguntar-se pelas causas dessa falta. A prática da
justiça e da solidariedade entre os Estados é condição necessária da paz
internacional: ora a prática desta justiça e desta solidariedade realiza-se
também através de instrumentos jurídicos, como as instituições interna-
cionais e os tratados.

V — EPÍLOGO

Três temas monográficos preencheram estas linhas: o fundamento do
Direito Internacional, a Santa Sé enquanto sujeito do Direito das Gentes e
a legítima defesa internacional.

Este texto permitiu, ao revisitar o fundamento do Direito Internacio-
nal, acentuar o fundamento natural das situações jurídicas activas das pes-
soas, dos povos ou nações e da própria comunidade internacional.

A análise da personalidade internacional da Santa Sé, entretanto, tor-
nou possível um melhor conhecimento do mais antigo sujeito não estatal
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(81) Testou-se, com êxito, esta possibilidade, na já aludida regência de Direito de
Direito Internacional Público e Europeu. No último ano de regência, 2005/2006, contou-se
com a colaboração da Dr.ª CECÍLIA ANACORETA CORREIA, que aqui se agradece. O interesse
despertado nos alunos pelos casos práticos de legítima defesa internacional foi até superior
ao suscitado pelos casos práticos, mais usuais, relativos à aplicação do Direito dos trata-
dos, a propósito das fontes do Direito Internacional.
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do Direito de Gentes; a subjectividade internacional, hoje crescentemente
reconhecida à pessoa humana e às instituições não governamentais, não é
um privilégio dos Estados nem das colectividades políticas.

A abordagem da legítima defesa internacional, finalmente, permitiu
pressentir as virtualidades formativas e práticas da questão, sobretudo a par-
tir de um melhor aproveitamento dos resultados já atingidos, em âmbito
paralelo do Direito interno, pelas doutrinas civilista e penalista.

Os temas versados nestas três lições não esgotam, nem de longe, o
elenco das questões mais importantes abordadas pelo Direito Internacional;
no entanto, ajudam a situá-lo no seu lugar próprio: ao Direito das Gentes
cabe o específico mas decisivo ofício de assinalar o que se há-de dar a cada
um na comunidade internacional.

Três Lições de Direito Internacional 371

Rev
ist

a d
a F

ac
uld

ad
e d

e D
ire

ito
 da

 U
niv

ers
ida

de
 do

 P
ort

o




