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NOTA PRÉVIA

A presente monografia tem como objetivo ilustrar as aulas de Direito 
Internacional ministradas no ISCAP, e tem como principais destinatários 
os estudantes da licenciatura em Comércio Internacional, pelo que integra 
os conteúdos fornecidos no ensino desta unidade curricular. Trata-se de 
uma disciplina semestral obrigatória, prevista no segundo ano do curso.

A monografia está escrita de uma forma simples, de modo a tornar as 
temáticas internacionais acessíveis a todos os estudantes, tendo em conta 
os objetivos prosseguidos pelo processo de Bolonha. A sua elaboração, 
embora pensada para os alunos do ISCAP, foi concebida de forma a pos-
sibilitar a aquisição de competências a todos os alunos em áreas jurídicas 
e não jurídicas.

A monografia não tem pretensões de exaustividade e profundidade 
mas tem ínsita uma vocação didática, qual seja a de servir de instrumento 
de estudo para os alunos que se defrontam, pela primeira vez, nesta vasta 
área do Direito em constante evolução. Esta intencionalidade marcou a 
fisionomia da sua apresentação, de forma a evitar a proliferação de notas-
-de-rodapé e incursões dogmáticas, ainda que contenha as necessárias 
informações para todos aqueles que desejem aprofundar estes temas, 
mediante o estudo das referências bibliográficas.

Assim, a publicação desta monografia serve o propósito de fornecer aos 
discentes uma visão panorâmica e abrangente do Direito Internacional, 
percorrendo os principais aspetos dos seus vários e vastos domínios, 
refletindo a experiência do ensino da disciplina ao longo de vários anos  
letivos.
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Quanto à sistematização utilizada, optou-se por dividir o Manual 
em duas partes. A Parte I incide sobre o Direito Internacional clássico, 
agrupando cinco capítulos sobre o Direito Internacional dos Tratados, e a  
Parte II versa sobre o Direito Internacional contemporâneo, agrupando 
em três capítulos o estudo sobre os sujeitos de Direito Internacional, a pro-
teção internacional dos direitos da pessoa humana e o Direito Internacional 
Penal. Para se facilitar uma mais rápida apreensão dos conteúdos de ensino, 
a numeração sequencial e os momentos mais importantes incluídos em 
cada um deles serão apresentados em negrito.

Não foram aqui abordados o Direito Internacional Diplomático e 
Consular, o Direito Internacional Económico e do Desenvolvimento, o 
Direito Internacional do Ambiente, o Direito Internacional sancionatório 
e a responsabilidade internacional.

Seguiu-se o novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aprovado 
pela resolução da Assembleia da República n.º 35/2008, de 29 de julho. 
Nas referências bibliográficas, optou-se por observar a norma portuguesa 
(NP 405-1, Diário da República, III Série, n.º 128, de 3-06-1994). As 
citações foram efetuadas na língua original, colocadas em itálico e entre 
aspas baixas. Por opção dos A.A. não se fizeram quaisquer referências juris-
prudenciais, nem se esgotaram as fontes doutrinais contidas em revistas da 
especialidade. A monografia inclui uma bibliografia geral organizada em 
função da sua abrangência, compreendendo os manuais básicos de Direito 
Internacional publicados em Portugal.

Dedicamos especialmente aos nossos alunos a presente publicação, 
esperando que cumpra os objetivos para os quais foi elaborada.
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Capítulo I
A formação e evolução do Direito Internacional:

breve abordagem

Sendo certo que sem Direito não é possível o funcionamento de uma 
sociedade humana (Ubi jus, ibi societas), também a sociedade1 internacio-
nal – que é constituída por Estados e outras entidades – tem de se reger 
por um conjunto de regras e princípios, de natureza pública e origem 
internacional, que fundamentam, organizam e regulam as relações entre 
os seus membros.

Tal enquadramento jurídico encontra as suas raízes no ius gentium 
romano que regulava as relações entre cidadãos romanos (cives) e estran-
geiros (perigrini), distinguindo-se assim do ius civile destinado à disciplina 

1 Optou-se pela utilização do conceito de sociedade internacional em detrimento do conceito 
de comunidade internacional. A primeira corresponde a uma associação humana e hetero-
génea que voluntariamente se organiza tendo em vista a prossecução de interesses comuns. 
A segunda é uma associação natural e involuntária de indivíduos que espontaneamente se 
agrupam para realizar fins específicos, observando-se um grande grau de solidariedade, coesão 
e identidade. Na primeira, os seus membros apresentam-se naturalmente separados apesar 
de todas as forças para os unir. Na segunda, os seus membros apresentam-se naturalmente 
unidos, não obstante tudo aquilo que os possa separar. Ainda que generalizada pela doutrina 
(Ferdinand Tonnies, Max Weber, Silva Cunha) a dicotomia é tendencialmente admissível. 
Sobre a questão v. por todos CAETANO, Marcelo – Manual de Ciência Política e Direito 
Constitucional, 6.ª ed. tomo I, Lisboa, 1972
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das relações entre os romanos que beneficiavam do estatuto de cidadania. 
O ius gentium era estabelecido unilateralmente por Roma e tinha por base 
a sua superioridade sobre os outros povos.2 Porém, paulatinamente, foi 
abandonando a sua traça inicial para passar a ser entendido como um 
“Direito das Gentes”, de natureza universal, comum a todos os homens, 
deixando de se destinar apenas à regulação das relações entre indivíduos 
dentro do território imperial para ser aplicável a todos os povos.

A dissolução do Império Romano do ocidente (476 dC) e a desordem 
gerada pelas invasões bárbaras conduziu a um novo conceito de “Direito 
das Gentes”, destinado a regular as relações entre as monarquias da 
comunidade cristã ocidental (Respublica Christiana – papa e imperador). 
Foi no seio da Idade Média que surgiu a divisão do Direito Internacional 
em Direito da Guerra e Direito da Paz, a diplomacia e o próprio Direito do 
Mar (mar territorial), bem como vários institutos de Direito Internacional 
contemporâneo (v.g. represálias, tréguas, armistícios).

O fim da Idade Média e o impulso dos descobrimentos conduziram 
ao estabelecimento de uma nova ordem política, alicerçada na Paz de 
Westefália (1648) e de Ultrecht (1713), caracterizada pelo reconhecimento 
da igualdade soberana e da independência dos novos Estados modernos 
(equilíbrio de forças), justificando a necessidade de estabelecer uma clara 
regulamentação jurídica das relações entre os Estados soberanos. Estes, 
caracterizados pela sua independência no plano externo e supremacia 
no plano interno, assumiriam o papel central nas relações internacionais, 
desenvolvendo o Direito Internacional, essencialmente como um Direito 
da Paz e da Guerra, construído na base da vontade soberana.

Eclodidas as grandes revoluções liberais do sec. XVIII – que conduziram 
à transformação dos Estados modernos em Estados constitucionais – a 
sociedade internacional lançou as bases de uma nova ordem jurídica que 
esbateu as características do Direito Internacional enquanto direito 
regulador das relações entre Estados soberanos, para abarcar dimensões 
mais vastas (navegação fluvial e marítima, organizações internacionais, 

2 Também na Grécia Antiga, a cidadania era restrita a algumas pessoas, baseando-se na regra 
da exclusão. O cidadão ateniense tinha direito de participar na vida pública e política da polis, o 
que não acontecia aos não-cidadãos, que agrupavam as mulheres, os estrangeiros, os residentes 
doutra cidade-estado e os bárbaros. O conjunto de cidadãos atenienses integrava um demos, 
que participava de forma igualitária no exercício do poder político.
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cooperação e desenvolvimento, direitos humanos, tráfego de escravos, 
segurança internacional), bem como para abranger outras entidades, para 
além dos Estados.

Neste quadro, depois das Conferências de paz de Haia (1898) não 
terem conseguido pacificar as relações internacionais e travar o armamento 
na Europa, a primeira guerra mundial viria a quebrar as tentativas de 
estabelecer a paz pela via da cooperação entre as nações, principalmente 
devido ao fracasso da SDN (Tratado de Versalhes 1919). Assim, só após 
o segundo conflito mundial, a sociedade internacional viria a estabelecer, 
definitivamente, o relacionamento dos seus sujeitos na base da obriga-
toriedade e respeito pelas regras de Direito Internacional. O conjunto 
dessas regras jurídicas, que visam disciplinar as relações internacionais da 
sociedade internacional – enquanto relações que ultrapassam as fronteiras 
e se impõem ao direito interno – viria a constituir, lato sensu, o Direito 
Internacional Contemporâneo. Afirmar-se-ia, então, uma nova forma de 
estruturação e regulamentação das relações internacionais, muito embora 
a eficácia do Direito Internacional e a solução dos diferendos internacionais 
continue a constituir o nó górdio deste ordenamento.

A globalização, as crises económicas, as desigualdades de desenvol-
vimento, os problemas ambientais, o multiculturalismo, a corrupção, as 
armas de destruição massiva, os desequilíbrios ambientais, a violação dos 
direitos humanos, o tráfego de seres humanos e os desafios digitais são 
alguns dos problemas que o Direito Internacional visa disciplinar.


