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COMEMORAÇÕES POPULARES
DO 44º ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
Apelo à participação
A Revolução de Abril constitui uma ímpar realização histórica do povo português, um acto de
emancipação social e nacional.
Comemorar e cumprir o 25 de Abril de 1974, é
ter sempre presente o heróico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA),
logo seguido de grandioso apoio e decidida intervenção popular, que derrubou o regime fascista.
O processo revolucionário que se seguiu, transformou profundamente toda a realidade nacional.
Culminando
uma
longa e valorosa luta
do Povo Português,
realizou profundas
transformações
democráticas, restituiu a liberdade aos
portugueses,
consagrou direitos, impulsionou alterações
políticas, económicas,
sociais e culturais,
afirmou a soberania e
independência nacionais, consagrandoas na Constituição da
República
Portuguesa de 1976.
Ao período revolu-

cionário seguiram-se quarenta anos com avanços,
mas também com políticas de retrocesso social, de
ataque aos direitos e conquistas de Abril, de precarização do trabalho e de abdicação da soberania
nacional, que a luta do povo português interrompeu nas eleições de Outubro de 2015.
Na actual fase da vida política nacional, as
comemorações da Revolução de Abril devem ser
um momento para a convergência e unidade de
democratas e patriotas, dos trabalhadores e do
povo português, em defesa dos valores de Abril
e da Constituição da
República Portuguesa.
Comemorar e cumprir
Abril é intensificar a
luta pela consolidação
dos avanços que - embora insuficientes começaram a verificarse, na recuperação face
aos ataques que, durante décadas, com particular violência no
mandato do último governo PSD/CDS, destruíram
serviços
públicos,
desmantelaram funções sociais do
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todos no desfile que se inicia às 15h00 horas, na
Praça do Marquês de Pombal em Lisboa.
Comissão Promotora

estado, atacaram direitos dos trabalhadores e das
populações, num ajuste de contas com o 25 de
Abril, fazendo o País andar para trás.
Comemorar e cumprir Abril é aprofundar um
caminho de defesa da liberdade, da prática da
democracia participativa, da reposição e conquista de direitos e rendimentos, de desenvolvimento de políticas para uma mais justa
repartição da riqueza, de valorização e efectivação das conquistas que a Revolução inaugurou.
Caminho que não é possível sem se romper com
os limites hoje impostos à nossa plena soberania
nacional.
Comemorar e cumprir Abril é, recentrando na
Assembleia da República o papel de soberania
que lhe compete e cuja legitimidade lhe advém do
voto popular, assumirmo-nos como Estado Soberano, igual aos demais, em direitos e deveres, dentro de princípios e valores assentes na cooperação,
na Paz, na não ingerência e pela solução pacífica
dos conflitos internacionais, afirmando a concepção universalista do Povo Português de
amizade com todos os povos do mundo e em particular, com os povos de língua oficial portuguesa.
Para reafirmar os valores de Abril é necessário
que todos os democratas e patriotas se envolvam
na construção de um futuro que os cumpra, pelo
que a Comissão Promotora das Comemorações
Populares do 25 de Abril apela à participação de

Associação 25 de Abril • Associação Abril • Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados (APRE!) • Associação Caboverdiana •
Associação Conquistas da Revolução (ACR) • Associação de Combate à Precariedade – Precários
Inflexíveis • Associação Intervenção Democrática
(ID) • Associação José Afonso (AJA) • Associação
Os Pioneiros de Portugal • Associação Política de
Renovação Comunista • Associação Portuguesa
de Deficientes • Associação Portuguesa de Juristas Democratas • Associação Projecto Ruído •
Bloco de Esquerda (BE) • Comissão Coordenadora das Comissões de Trabalhadores da
Região de Lisboa (CIL) • Comissão da Juventude
da UGT • Confederação Geral dos Trabalhadores
Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN)
• Confederação Nacional de Organizações das Pessoas com Deficiência (CNOD) • Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos
(MURPI) • Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD) • Conselho Nacional da Juventude (CNJ)•
Conselho Português para a Paz e Cooperação
(CPPC) • Ecolojovem “Os Verdes” • Frente AntiRacista (FAR) • Interjovem-CGTP • Jovens do
Bloco • Juventude Comunista Portuguesa (JCP)
• Juventude Socialista (JS) • LIVRE • Manifesto
em Defesa da Cultura • Movimento Alternativa
Socialista (MAS) • Movimento Cívico Liberdade
e
Democracia
(MICLeD)•
Movimento
Democrático de Mulheres (MDM) • Movimento
dos Utentes de Serviços Públicos (MUSP) • Movimento Pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz
no Médio-Oriente (MPPM) • Movimento Trabalhadores Desempregados • Partido Comunista
Português (PCP) • Partido Ecologista "Os Verdes"
(PEV) • Partido Operário de Unidade Socialista
(POUS) • Partido Socialista (PS) • União Geral
dos Trabalhadores (UGT) • União dos Resistentes
Antifascistas Portugueses (URAP) • Diversos independentes
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E DI TOR I A L

1. Num artigo intitulado “Os desafios da socialdemocracia”(1) o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e membro da direcção do PS,
Pedro Nuno Santos (PNS), enunciou sinteticamente uns quantos princípios em torno dos quais
“a social-democracia deve enfrentar os desafios do
século XXI” – formulando, sobre tal matéria, algumas ideias centrais, de que se destacam as seguintes:
a) Reconhecimento da existência na Europa de
“um excesso de pressão para o consenso entre os
grandes partidos dos sistemas políticos”, para
realização de pretensas “reformas estruturais”
(centradas na “radical privatização de empresas
e serviços públicos, liberalização de mercados, a
começar pelo laboral, e desregulação generalizada
de actividades económicas” – quando, continuando a citar PNS, as “reformas têm de voltar
a significar o que sempre significaram: progresso
social, concretização de direitos e aumento do
bem-estar”);
b) As condições da liberdade:“só a defesa de um
Estado social forte e universal pode garantir liberdade para todos e não apenas para alguns”;
c) “Só a legislação laboral pode proteger os trabalhadores da eventual discricionariedade dos
empregadores”;
d) Importando, numa política de esquerda: I- a “defesa do papel do Estado
no desenvolvimento da economia (. . .)”;
II- e “a protecção e reconhecimento do
papel do trabalho (. . .)”.
Porque se trata de temas que têm sido
abordados nos editoriais do Boletim da
APJD, aproveita-se esta oportunidade
para revisitá-los, num diálogo aberto
com os estimados leitores (e também, obviamente, com PNS).
2. Conhecemos bem, nesta Europa periférica em que se integra o nosso país, o

tipo de pressões, provenientes de várias instâncias, no sentido da preferência por blocos políticos
centrais (ou, como diz PNS, “consenso entre os
grandes partidos”), no sentido da implementação
dessas tais “reformas estruturais” que não passam de tópicos programáticos do neo-liberalismo.
O próprio Presidente da República, na feição interventiva do seu mandato, não se tem eximido a
umas quantas sugestões de consensos alargados
que por vezes se afiguram à opinião pública como
que setas discursivas apontadas ao PS no sentido
do reenquadramento dos seus acordos políticos de
governação. Para os partidos da direita pátria, e
quantos se integram na mesma área ideológica, o
PS tem andado “mal acompanhado” e deverá inflectir essa sua trajectória (considerada incompatível com outros compromissos e parcerias); e no
seio do P.S. existem também opiniões e correntes
nesse sentido (2).
3. A escolha de alianças partidárias está sujeita
a diversos condicionalismos e influências, designadamente: a) factores ideológicos – escolhas radicadas no pensamento político e prática social
dos partidos, que em princípio deveriam entender-se com formações da mesma área ideológica,
ou aproximada; b) factores tácticos –
privilegiando considerações atinentes
à imagem pública e implantação dessas organizações, particularmente no
âmbito eleitoral (que determinam
considerações pragmáticas de sobrevivência institucional e política).
4. Já tivemos oportunidade de
abordar, no editorial do nº11 do Boletim (Outubro de 2017), a questão
dos “interesses específicos” das organizações partidárias na escolha dos
seus parceiros de acção política, advertindo para as contingências do
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compromisso dos partidos socialistas
com as ideias do neo-liberalismo: onde os
partidos socialistas se prestaram a aceitar e implementar essas políticas de direita, acabaram por ser gravemente
penalizadas pelos eleitores (os casos,
p.ex., da França e da Holanda); onde assumiram propostas consentâneas com os
reais interesses da esmagadora maioria
da população, designadamente as classes
trabalhadoras, viram as suas posições
fortalecidas (como sucedeu em Inglaterra).
Se for levado avante e concretizado esse
projecto de compromisso ou namoro
com as forças políticas da direita, para o qual o
PS vem sendo insistentemente pressionado, esse
partido incorre num sério risco de vir a ser marginalizado, “canibalizado” ou absorvido por tais
parceiros de ocasião.
Por conseguinte, uma das incertezas da situação
política prende-se precisamente com essa questão
das posições do PS, das suas escolhas, das suas opções ideológicas: saber para que lado vai inclinarse, qual o rumo que pretende seguir.

lação retórica, que nada significa na
prática).
São conhecidas as teses reformistas
clássicas, sobre a pretensa bondade
de transformações graduais decorrentes dos actos eleitorais e acção política parlamentar – mas importa
obviamente ver esclarecidas (para
não entrar aqui na consideração de
soluções mais radicais) quais as medidas políticas concretas, envolvendo
alguma superação posisitiva da situação social subsistente, que se perfilem para possíveis alianças
partidárias e votação pelo eleitorado.
Saber quem está ao lado de quem – e como.

7. Nessa ponderação de interesses e valores é essencial – como justamente refere PNS – “a defesa
de um Estado social forte e universal”; mas têm
de ser definidos os contornos exactos desse posicionamento, as medidas concretas a implementar
para “promover o bem-estar e a qualidade de vida
do povo e a igualdade real entre os portugueses,
bem como a efectivação dos direitos económicos,
sociais, culturais e ambientais” (como se diz no
5. Admite-se que a solução governativa actual artº9º, d) da CRP).
possa manter-se até ao termo da actual legislatura – mas já não é líquido que venha a prosseguir
8. E tal definição implica um conjunto de clarino futuro, dada a inflexão que parece estar a de- ficações e escolhas a que o PS não pode furtar-se
senhar-se no PS, de contornos ainda indefinidos, – para as quais o texto constitucional constitui
no sentido de uma parceria de sinal contrário (as- precisamente uma plataforma conformadora sesente na frutificação de múltiplas pressões “bené- gura. O Estado português não é apenas um Esvolas”, internas e externas, dos arautos do tado de Direito Democrático (artº2º da CRP),
neo-liberalismo).
mas ainda um Estado constitucional de direito
(porque subordinado à Constituição e fundado na
6. No ir e voltar desta marinharia, desenrolam- legalidade democrática – artº3º, nº2 da CRP); em
se as mesmas ondas de sempre – desde logo, a que avulta um amplo catálogo de direitos, liberquestão da alternativa entre a sobrevivência e re- dades e garantias directamente aplicáveis, que
forço do Estado capitalista, ou a sua necessária e vinculam as entidades públicas e privadas
inevitável superação.
(artº18º, nº1); e que funcionam como “trunfos”
Os partidos socialistas e sociais-democratas contra eventuais maiorias anti-constitucionais
“modernos” têm sido fieis à manutenção da socie- que se formem.
dade capitalista e até mesmo seus “leais servidoQualquer opção política de sentido progressista
res”; falando, quando muito, em “capitalismo, na não pode deixar de ter em conta os princípios báprodução, e socialismo, na distribuição” (formu- sicos consagrados no nosso texto constitucional,
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com principal incidência no “princípio da democracia económica, social e cultural”, que tem ínsita uma ideia de “justiça social”; devendo ser
definidas, à luz desses objectivos gerais, as tarefas
concretas a empreender pelo Estado no sentido da
respectiva concretização.
9. Nessas escolhas e opções, que têm como pano
de fundo a necessidade de gestão e distribuição de
bens escassos e a consideração de interesses sociais
antagónicos, não pode deixar de estabelecer-se
uma linha de rumo apostada em defender as classes trabalhadores e os cidadãos mais carenciados
(observando o princípio da socialidade consignado
na Constituição da República); e sem transferir
tal desiderato para futuros incertos, sob pretextos
diversos, designadamente a invocação de pretensas razões orçamentais.
10. O mandato constitucional é muito claro: empenho “na construção de uma sociedade livre,
justa e solidária” e e promoção da “igualdade real
entre os portugueses” (artºs 1º, e 9º, d) da CRP) –
o que necessariamente não pode deixar de estar
presente na definição das principais políticas públicas; na conformação das tarefas concretas do
Estado (incluindo a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais dos cidadãos); e, previamente, nos programas e acordos
políticos respeitantes a essas matérias (que não

podem atraiçoar o sentido das transformações sociais que se impõem no contexto do nosso país).
Não se recorra à objurgatória de um “populismo
das receitas fáceis”(3) para tentar camuflar os alinhamentos à direita: há que escolher entre preocupações e opções de justiça social, de um lado;
ou, de outro, os interesses dos poderosos (como,
p.ex., a afectação de dinheiros públicos para salvaguarda de um sistema bancário “em iminente
resolução” (4) e (5); ou a cantata solene da redução do déficit, à custa dos direitos dos trabalhadores e pensionistas).
Não se esperem grandes respostas de quem não
parece disposto a dá-las - sendo certo que as clarificações necessárias haverão de provir das lutas
sociais em curso - e das que vieram a intensificarse no futuro.
Notas:
(1) Jornal “Público”, 15/2/2018, pág.44.
(2) Às quais certamente se dirige PNS no seu referido artigo, como salientou a deputada Mariana
Mortágua em texto inserido no “Público” do dia
17/2/18: “O desafio de Pedro Nuno Santos ao PS”.
(3) e (4) Mário Centeno, “Público”, 9/4/18,
págs.16 e 17.
(5) Ajudas à banca custaram 17 mil milhões ao
Estado – jornal “Avante”, 12/4/2018, pág.2.
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ao Iemen, ao Congo, à martirizada Palestina,
entre outros, a guerra semeou e vai semeando a
destruição. Alguma comunicação social anuncia
o início da III Guerra Mundial, e até os locais
onde poderá começar. Os orçamentos militares
continuam a aumentar. A linguagem bélica passou a fazer parte essencial do discurso das grandes
potências, que se recusaram a assinar o Tratado
de Proibição das Armas Nucleares, que pouquíssimos países até à data ratificaram. É o ressuscitar do inimigo externo, com o perigo muçulmano
e agora russo, destacando-se o chamado caso Skripal. São as leis de segurança interna, esmagando
os direitos políticos e civis, e anulando as legislações internacionais e nacionais.
Não há pois motivos para complacências. Pensamos que a publicação destes textos contribuirá
certamente para uma reflexão séria sobre este
tema. Agradecemos aos autores e convidamos os
leitores a lê-los atentamente.

Desenho: José Monginho

Neste Boletim incluimos dois textos sobre as
questões da Guerra e Paz: um do General Pezarat
Correia, outro da Juíza Isabel Baptista e vicePresidente da APJD. Os textos têm por base as
intervenções que foram proferidas numa conferência-debate, subordinada ao tema «Haverá
guerra justas?», realizada em 4/03/2017, na Sala
Estúdio do Teatro da Rainha (Caldas da Rainha).
A reprodução dos textos neste Boletim foi gentilmente autorizada por ambos os autores, aos quais
queremos aqui deixar o nosso mais sincero
agradecimento.
Ambos os textos abordam de uma forma clara
as questões da guerra e paz nas suas diversas vertentes: histórica, filosófica e jurídica. E são de
uma actualidade incontornável. De facto, a situação internacional revela-se muito perigosa. Nos
últimos anos têm-se sucedido guerras, um pouco
por todo o Mundo. Muitos países conhecem situações permanentes de guerra. Do Afeganistão,
aos Balcãs, ao Iraque, à Síria, ao Líbano, à Líbia,
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GUER R A S DE ON TEM, GU ER R A S DE H OJ E
General Pezarat Correia
Oficial General Reformado
A guerra é um conflito. A guerra cabe, inteiramente, no conceito mais amplo de conflito, esgota-se no conceito de conflito. Inversamente o
conflito não se esgota no
conceito de guerra, excedeo. Todas as guerras são conflitos, mas nem todos os
conflitos são guerras.
O conflito é um afrontamento intencional que pressupõe
uma
vontade
racional, opõe seres da
mesma espécie, exclusivamente seres humanos, é um
fenómeno humano, social e, para além disso, implica o uso da coação que pode ser, ou não, violenta. O aspeto mais importante a reter desta
caracterização do conflito é a sua natureza humana e social:
1. Não há conflito sem a intervenção do ser humano;
2. Não há conflito quando o ser humano se confronta com riscos colocados pela natureza ou por
animais irracionais;
3. Não há conflito entre seres humanos desinseridos de contextos sociais.
O conflito é um fenómeno do ser humano
vivendo em sociedade
Neste quadro cabe a guerra por inteiro. Onde o
conflito excede a guerra é que pode ser individual,
ou seja, há conflito quando um ser humano se
confronta com outro ser humano, ou quando se
reduz ao mero confronto entre pequenos grupos
de seres humanos em disputas particulares ou privadas.
A guerra, pelo contrário, sendo também um fenómeno humano e social, é coletiva, grupal, organizada e pressupõe o recurso a meios de coação
violentos, ainda que possa limitar-se ao patamar

da ameaça do recurso à violência, sem chegar à
efetiva utilização de meios violentos:
1. A guerra não é uma relação homem a homem
mas uma relação Estado a
Estado (J. J Rousseau);
2. Sendo um fenómeno social, a guerra implica, por
definição, a sociedade
(Raymond Aron);
3. A guerra supõe um inimigo ativo e organizado,
distingue-se de outras formas de luta que podem desenrolar-se contra coisas
inertes ou adversários inconscientes, implica reciprocidade e acção voluntária, é um fenómeno coletivo que se distingue dos atos de violência
individual (Gaston Bouthoul).
A guerra é um fenómeno humano, social,
coletivo, violento
A guerra terá emergido nas sociedades humanas
com a sedentarização e a revolução agrícola, em
paralelo com outras duas manifestações da vida
coletiva, aliás intimamente associadas à guerra, a
propriedade e o poder.
Segundo Rousseau a célula social fundou-se
quando, à volta do primeiro grupo que delimitou
uma área de terreno habitável, proclamou isto é
meu. Instituiu um poder de facto que se legitimou
e dotou de capacidade e vontade para se impor internamente e para, em relação ao exterior, preservar ou alargar esse património.
Da disputa entre os diversos patrimónios em formação – propriedade, ou entre os diferentes
líderes em ascensão – poder, nasceram as
primeiras guerras.
Coloca-se aqui a questão:
1. É a violência, como recurso para adquirir/defender propriedade e para conquistar/preservar
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poder, inerente à condição humana? É a
agressividade inata da componente
animal do homem?
É a tese pessimista, que se inscreve
nas correntes de pensamento apologistas das causas biológicas ou psicológicas da guerra, o homem lobo do
homem (Hobbes) – o estado de natureza
entre Estados é o estado de guerra.
2. Ou é o homem, por natureza, bom, é a civilização que o corrompe, é a vida em sociedade a
sede originária da violência organizada, sempre
radicada em motivações económicas?
É a tese otimista dos humanistas (Rousseau), das
causas sociológicas e económicas da guerra.
3. Gaston Bouthoul que faz uma síntese integradora destas duas teses opostas sobre a natureza humana face à violência: «[…]a guerra
não tem as suas raízes profundas apenas no que
há de animal no homem, mas também no facto de
ele viver em sociedades organizadas.»
Entre os homens do Paleolítico não havia guerras, não porque fossem melhores do que os seus
sucessores, mas porque ainda não se colocavam as
questões que vieram a provocá-las.
Aquelas duas teses, antagónicas, têm em
comum um pressuposto perverso: ambas consideram a guerra na ordem natural das coisas, fosse
o homem ou a sociedade, portanto inevitável.
Eram abordagens que poderemos chamar précientíficas, uma atitude fatalista perante a inevitabilidade da guerra. Eram as chamadas
filosofias escatológica e cataclísmica da guerra,
segundo as quais a guerra cumpre um desígnio divino e definitivo, transcendente ou sobrenatural,
é uma catástrofe, uma calamidade, um flagelo imposto à humanidade.
Daí que nada houvesse a fazer, além de a enfrentar e procurar minimizar os seus danos.
Aceitava-se como às outras fatalidades, as
catástrofes naturais, as epidemias. Os estudos
sobre a guerra apenas incidiam na forma de melhor a enfrentar e conduzir.
Até que o progresso científico e filosófico despertou o homem para a necessidade de interpretar e

compreender, não só o mundo que o
rodeia, como o comportamento humano perante esse mesmo mundo.
Com o século XVIII, o Século das
Luzes, culminava um longo percurso
do pensamento europeu que vinha
desde os gregos do século V a.C. – a
razão sobrepunha-se ao mito na busca de respostas racionais para a realidade visível ou imaginável, até aí explicável pela magia, pela
superstição, pela crença religiosa.
A guerra não escaparia às novas abordagens
racionalistas, deixa de ser aceite como um castigo
de Deus, como um flagelo natural, como uma fatalidade inelutável, passa a ser vista como uma
invenção do homem. Guerra e Estado vão, a partir de então, estar indissoluvelmente associados,
é a filosofia política da guerra.
Coube a Carl Von Clausewitz, prussiano, general,
a introdução desta nova maneira de encarar a
guerra. Clausewitz conferiu um sentido racional
e político à forma de interpretar a guerra. Hoje
vários autores reconhecem que a racionalidade é
a ideia central de todas as teorias da guerra existentes.
O general prussiano foi o primeiro pensador militar que se preocupou, para além da melhor forma
de preparar e conduzir as guerras, em compreender de forma integrada a própria guerra, a sua natureza, os seus fundamentos, as suas origens e
causas. Compreender a guerra enquanto fenómeno humano e, portanto, social e político. Depois dele toda a teorização sobre a guerra passou
a ser decisivamente influenciada pelo seu pensamento e nunca mais, ninguém pôs em causa que
a guerra se trata de um fenómeno social ao serviço
do poder político.
Já antes de Clausewitz outros pensadores ou escritores militares tinham registado que a guerra
serve a política. Sun-Tzu, Tucídides, César, Vegécio, Maquiavel, Jomini, todos estes clássicos não
deixaram de constatar o óbvio, que as grandes
guerras que relataram ou nas quais se inspiraram
não permitiam outras conclusões – no essencial
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todas guerras foram
travadas por poder, com
objetivos políticos. Podiam ter associadas motivações
secundárias,
religiosas ou económicas,
étnicas ou tribais, ajustes
de contas ou civilizacionais, questões de honra ou
pela sobrevivência, ou até por meras questões pessoais, mas tiveram sempre como motivação central o poder, como objetivo final a política nas
suas mais diversas expressões, domínio, hegemonia, segurança, interesses. Mas foi preciso esperar
por Clausewitz, o primeiro a compreendê-lo lucidamente e a dar-lhe uma interpretação racional e
não dogmática.
Com ele a guerra passou a ser entendível.
Do espólio literário de Clausewitz a obra magna
é o grande tratado Da guerra, cuja revisão, para
publicação, estava longe de concluída aquando da
sua morte. Na generalidade é, como os tratados e
compêndios dos seus antecessores, um manual de
campanha e de combate. Onde é inovadora, única
até então, é no Capítulo I com o título “Que é a
guerra?”, no qual desenvolve a sua filosofia
política da guerra.
É aí que Clausewitz rompe com as filosofias escatológica e cataclísmica e, sem o enunciar, lança
os fundamentos da filosofia política da guerra. O
essencial do seu pensamento está condensado em
alguns pilares, constituídos por frases-sínteses:
1. O primeiro é, talvez, a mais célebre e mais
repetida de sempre, a que Raymond Aron
chamou “a fórmula” – “A guerra é a continuação
da política por outros meios”.
O que quer dizer que a guerra serve objetivos
políticos, que o poder político comanda a guerra.
2. Outro pilar é o que o prefaciador do livro,
Anatole Rapoport, definiu como “o paradigma”,
que deduz do pensamento desenvolvido em toda
a obra – “A guerra é um instrumento racional de
política nacional”.
Racional porque se baseia numa avaliação da relação custo/eficácia e não no resultado de fenómenos ocasionais fruto do acaso ou da ação de

forças ocultas, sobrenaturais ou transcendentes.
É
um
instrumento porque
não é um objetivo em
si, não se serve a si
própria, a guerra pela
guerra, mas sim objetivos da política. E é nacional porque esses objetivos se identificam com interesses de uma
entidade política nacional, o Estado e não com interesses particulares ou de grupo.
Em resumo, estava aí todo um novo pensamento
sobre a guerra, a partir de então encarada como
um fenómeno humano, do homem em sociedade,
que podia ser racionalmente compreendida.
Importante reter que é a nova perceção da guerra
numa perspetiva da filosofia política que permite
equacionar a construção da paz. Porque sendo a
guerra um fenómeno humano, da vida dos
homens em sociedade e não já um fenómeno transcendental, divino, natural, inevitável e irremediável, então é possível entendê-la,
compreendê-la, evitá-la, remediá-la.
Este conceito iria permanecer e predominar até
finais do século XX, ainda que com algumas nuances a partir do fim da Segunda Guerra
Mundial. O aparecimento de três novos tipos de
guerra, a guerra nuclear, a guerra-fria e a guerra
irregular, vieram introduzir alguma perturbação
na linearidade do método de pensamento clausewitziano, mas sem ainda o porem completamente
em causa.
Estas novas especificidades bélicas não se inseriam nos tipos de guerra até aí reconhecidos, a
guerra clássica ou inter-estatal, a guerra imperial
ou supra-estatal, ou a guerra interna ou infra-estatal. Eram tipos de guerra novos, autónomos e
atípicos.
Mas a guerra nuclear não perdeu a caraterística
de instrumento de coação violenta em benefício
do Estado, ou seja ao serviço da política. Foi, seguramente, um instrumento racional de política
nacional, dentro dos estritos parâmetros do paradigma da guerra clausewitziana.

Pag. 10

BOLETIM

Também a guerra-fria não pôs em causa
a natureza da guerra no quadro do
paradigma de Clausewitz, porque
continuava a ser um instrumento
racional da política nacional.
A guerra irregular, assim chamada
por oposição à guerra convencional,
considerada regular, atingiu a sua expressão máxima com as lutas de libertação coloniais. Continuou a ser um instrumento
da política nacional porque, ainda que um dos
atores pudesse não ser um Estado-nação, era um
ator genuinamente nacional em luta pela construção do seu Estado-nação. E era um instrumento racional bem expresso na opção
assimétrica que valorizava o custo/benefício dos
meios disponíveis ao alcance da parte mais fraca.
Também se inscrevia no paradigma clausewitziano.
Só depois da guerra-fria e com a passagem do
milénio, do século XX para o século XXI, emergiria um tipo de conflitualidade que viria a pôr
em causa o paradigma que dominara o pensamento militar dos últimos duzentos anos. Uma
complexa teia de fatores políticos, identitários,
económicos, sociais, tecnológicos, terá estado na
sua origem. Destaque-se a globalização e a unipolaridade do sistema mundial, a implosão de alguns Estados, as tensões étnicas e religiosas, a
explosão demográfica e os Estados falhados que
incentivaram as migrações, as novas tecnologias
da comunicação e dos armamentos.
O edifício conceptual assente no Estado-nação,
em forças armadas institucionais, na racionalidade da guerra enquanto instrumento da política,
iria confrontar-se com novas realidades que o
punham em causa.
O debate teórico acerca desta nova conflitualidade está em aberto e longe de gerar consenso –
deve ou não ser incluída no espetro da guerra. Envolvendo violência relacionada com o crime, organizado ou não, com a marginalidade gratuita
não relacionada com objetivos políticos ou
ameaças externas, há quem pense que é primariamente função de polícia e dos tribunais e não de

forças armadas. Outros pensam que se
deve incluir esta atividade violenta no
âmbito da guerra porque, na nova
situação, ações militares e de polícia
tendem a confundir-se.
Há quem use a expressão guerras
não convencionais que não identifica
nada porque, não convencionais, já
eram a guerra nuclear, a guerra-fria e a
guerra irregular. Outros autores referem-se-lhes
como conflitos ou guerras de baixa intensidade o
que também não parece apropriado pois estas, a
que também podemos chamar limitadas, sempre
existiram em todos os tipos de guerras.
Certos autores, com audiência comprovada em
disciplinas como as Relações Internacionais e a
Polemologia, abordam estes conflitos no âmbito
da Revolução dos Assuntos Militares, sobre a qual
têm reflexões interessantes e que são já referências
obrigatórias.
Mary Kaldor, que deu a este novo paradigma o
nome que foi mais generalizadamente adotado,
“novas guerras”: “Chamo a este tipo de violência
“nova guerra” […] as novas guerras envolvem um
leque de distinções entre guerras […] crime organizado […] e violações dos direitos humanos […
]”
Kaldor insere as novas guerras no contexto da
globalização e aceita que o termo pós-moderna
usado por outros autores tem o mesmo significado, porque a distingue das guerras da modernidade clássica que foi a dos séculos XIX e XX.
Em síntese, com o fim da guerra-fria e do sistema
mundial bipolar, com a Nova Ordem Mundial e o
sistema unipolar liderado pelos EUA, surgiu um
novo paradigma da guerra. Decorre linearmente
da emergência da globalização, porque com ela se
esvazia o protagonismo do Estado-nação que vai
perdendo poder para cima (supranacionalismo),
para baixo (regionalismo) e transversalmente
(transnacionalismo).
O novo paradigma rompe com a filosofia de
Clausewitz porque o espetro guerra passa a incluir
conflitos violentos dos quais estão ausentes os pilares do seu pensamento:
1. A falta de racionalidade político-militar.
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2. O protagonismo de entidades não políticas
(para-estatais, sub-estatais, particulares ou marginais).
3. O recurso a estruturas armadas não institucionais (grupos terroristas, empresas militares
privadas ou bandos de criminosos).
4. Motivação por interesses materiais, particulares ou de grupos.
5. Guerras que não são instrumentos ao serviço
de objetivos políticos nacionais mas sim de objetivos identitários, económicos ou criminosos.
Esta nova guerra pôs fim ao monopólio conceptual clausewitziano na caracterização da guerra,
mas não pôs termo às guerras clássicas clausewitzianas.
Na atualidade convivem os dois paradigmas da
guerra. Há guerras que exibem características dos
dois paradigmas:
1. Guerra do Iraque 2003.
2. Guerra na Síria.
3. Guerra contra o Daesh.
É previsível que, tendencialmente, no futuro, venham a predominar novas guerras no quadro da
Revolução nos Assuntos Militares.

Causas Justas?
Partimos de um princípio que temos como axiomático: a guerra em geral e qualquer guerra em
particular, nunca tem uma causa única.
As causas da guerra são sempre múltiplas e, com
a evolução da sociedade, com o avanço tecnológico, com a crescente complexidade política,
económica, social e cultural, com a explosão demográfica, não cessam de se multiplicar. Quantitativa e qualitativamente as causas da guerra têm
evoluído com a marcha do processo histórico.
Não vamos entrar numa excessiva pormenorização das causas da guerra, mas procuraremos uma
sistematização lógica e simplificadora.
Consideremos duas grandes doutrinas sobre as
causas da guerra, a determinista e a evolucionista.
A teoria determinista entende a guerra como uma
fatalidade, sempre existiu e sempre existirá:
- por razões transcendentes, inexplicáveis,
visando desígnios providenciais, a guerra é in-

evitável, se não mesmo necessária, como reguladora dos desvios da humanidade;
- ou por causas relacionadas com a natureza do
homem, é um fator de equilíbrio, de justiça, ligada ao instinto de conservação e de seleção natural, é uma tragédia mas indispensável ao
progresso.
Para a teoria evolucionista, pelo contrário, a
guerra é um produto de fatores derivados do
homem e da sua organização em sociedades, mas
não inerentes à própria natureza do homem:
- considera que estes fatores são evolutivos e
suscetíveis de serem controlados e até contrariados, pelo que a guerra não é um fenómeno inelutável;
- exatamente porque recusa o determinismo, considera que esses fatores podem transformar-se em
causas que tornam as guerras mais prováveis,
mas que não as tornam inevitáveis.
É à luz desta doutrina evolucionista, com a qual,
obviamente, nos identificamos, que aqui faremos
uma breve abordagem sobre a questão das origens
e causas da guerra.
Aparentemente, dado o fundamento que perfilhamos segundo o qual a guerra é um instrumento
da política, seríamos levados a concluir que todas
as guerras resultam de causas políticas. Não é
assim. A guerra serve objetivos da política mas
pode ter, entre as suas causas, fatores não políticos mas que a política, na sua complexidade
abrangente, tem de gerir, por vezes também
através da guerra.
Pensamos que é metodologicamente ajustado
agrupar as teorias sobre as causas da guerra,
numa perspetiva doutrinária evolucionista, em
três grandes áreas – políticas, económico-sociais
e identitárias.
Entre as causas políticas da guerra vários autores destacam as relacionadas com:
- a soberania dos Estados;
- a aspiração à soberania de comunidades ainda
não estatais;
- a disputa de poder entre Estados ou no interior
dos Estados.
Em suma, o poder como causa permanente de
guerra.
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Agrupam-se no conjunto a que
chamamos económico-sociais, as
causas das guerras relacionadas
com interesses materiais ou com
benefícios
deles
derivados,
nomeadamente:
- território;
- infraestruturas;
- recursos;
- matérias-primas;
- mercados;
- embargos;
- e ainda com os desequilíbrios financeiros,
económicos e sociais, com as desigualdades, o desemprego, a pobreza, a fome, a ignorância, as epidemias, o subdesenvolvimento em geral.
Uma terceira área de reflexão sobre as origens
da guerra é aquela a que chamei causas identitárias. Identitárias porque relacionadas com determinados
valores,
características
ou
comportamentos, uns inatos, outros adquiridos,
que identificam comunidades e estão na base de
solidariedades duradoiras ou permanentes. São
causas que se relacionam mais com o ser do que
com o ter, predominando estas nas causas políticas e económico-sociais.
Consideram-se quatro grandes tipos de causas
identitárias:
- nacionais;
- religiosas;
- étnicas;
- ideológicas.
Estas solidariedades identitárias conduzem,
muitas vezes, a reações perversas, que podem ter
motivações defensivas ou ofensivas mas se
traduzem na hostilização do outro, daquele que
não se identifica connosco ou que mesmo se nos
opõe, o que é mais frequente em relação a vizinhos próximos.
São reações que incluem manifestações de chauvinismo (culto exagerado da identidade ou de valores próprios), ou de xenofobia (recusa ou ódio
exacerbado pela identidade ou valores do outro).
São as causas que têm predominado nas guerras
mais recentes, a que se chamam as novas guerras

da era da globalização.
Cabe aqui uma reflexão de ordem deontológica, para que não fiquem dúvidas
sobre qualquer intenção de classificar
ou distinguir, de acordo com uma escala de valores, o conteúdo ético ou
moral, absoluto ou relativo, das causas
da guerra enunciadas.
As guerras são sempre negativas e não são
as causas que as tornam boas ou más. Até porque
numa guerra há sempre partes antagónicas em
confronto, duas no mínimo e, ainda que se
aceitasse a sua classificação moral, a que fosse boa
de uma parte seria sempre má da outra parte.
Guerras que podem iniciar-se com uma causa legítima, como a oposição a uma invasão, resposta a
uma agressão ou a resistência a uma ocupação,
degeneram por vezes em guerras condenáveis
onde se cometem excessos.
Outra coisa é saber se a guerra é justa, para uma
das partes, obviamente, porque nunca poderá ser
justa para ambas. Se essa parte poderá invocar
causas justas.
A questão das guerras justas e guerras injustas –
que se inscreve no tema geral deste debate – é
velha, tem-se mantido insolúvel e, provavelmente,
assim continuará.
A aceitação de uma distinção, a nível universal,
de princípios de guerras justas e não justas, exigiria um sistema internacional homogéneo, não
apenas no sistema político, mas também nos
quadros de referências, de valores, de comportamentos e até de crenças que, como se sabe, influenciam os conceitos de justiça.
Esta ideia da necessidade de um sistema homogéneo que sirva de referência à avaliação da
guerra justa, só pode pôr-se quando os antagonistas pertencem à mesma esfera civilizacional. A
ser possível deve envolver a ponderação de três fatores:
1 - a responsabilidade pelo seu desencadeamento;
2 - a natureza dos objetivos visados;
3 - a avaliação dos resultados previsíveis.
Para Santo Agostinho, em plena alta Idade
Média, quando na Europa vigorava o poder tem-
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manitária das guerras defensiporal da Igreja Católica, guerra
vas, da ilegitimidade da guerra
justa era a que vingava as injúrias.
de conquista e destruição. E asTautologia que pouco adianta. O
sociou estas diferentes modalicerto é que, enquanto vigorou a
dades de guerra aos sistemas
hegemonia temporal da Igreja de
políticos que servem:
Roma, justas eram as guerras por
- a democracia, que relacionou
ela sancionadas.
com a monarquia moderada, é
Nessa mesma linha de pensamento
pacífica,
prudente, humanSão Tomás de Aquino, Vitória,
Desenho: Latuff, 2018
itária;
Suarez, indo um pouco mais longe
consideraram que, para uma guerra poder ser - enquanto a monarquia de direito divino é guerconsiderada justa, se colocavam várias condições. reira, conquistadora, despótica.
Entre elas:
A Convenção de Genebra de 1864 fez escola. Não
- ter sido declarada por uma autoridade legítima;
apenas porque, a partir dela, nasceram a Cruz
- ter por base uma causa justa;
Vermelha e o Crescente Vermelho, organizações
- constituir um último recurso;
internacionais humanitárias e associadas para
- visar uma reta intenção;
atenuarem o sofrimento das vítimas da guerra, in- recorrer a meios apropriados.
A partir do século XVI, quando se ensaiavam cluindo nos próprios campos de batalha. Mas
os primeiros passos para a construção do Estado também porque instituiu regras de conduta na
moderno, o dilema acentuava-se, porque também guerra que ainda hoje são acolhidas, como as relase multiplicava o número de entidades políticas cionadas com os prisioneiros de guerra, com os
feridos e doentes, com os não combatentes, bem
em disputa por fronteiras e por soberanias.
Maquiavel, com o pragmatismo de que se tornou como conceitos mais controversos como os de neparadigma, considerava a guerra justa desde que cessidade e de meios apropriados.
Já no século XX através do Pacto Briand-Kelnecessária. Dispensava qualquer valoração ética.
Já Erasmo, que foi um precursor de sociólogos log, de 1928 (nomes dos ministros dos negócios espacifistas e até da filosofia da atual Organização trangeiros da França e dos Estados Unidos que o
das Nações Unidas, era mais objetivo ao afirmar negociaram), na sequência da formação da Soque justa é a guerra contra a agressão. Ou seja, ciedade das Nações que formalizou o fim da
em linguagem atual, reconhecia o direito à legí- guerra mundial de 1914-1918, declaravam a
tima defesa. Pacifistas do século XX, como Jean guerra ilegal enquanto instrumento da política.
Jaurés e Bertrand Russell, integrar-se-iam nesta Mas não deixavam de salvaguardar que: «[…]
criminosa é a guerra de agressão, não qualquer
linha de pensamento.
Hugo Grotius, com o livro que constituiu um guerra».
No discurso final de apresentação do pacto, os
clássico, De jure belli ac pacis, não questionava a
justiça “da” guerra, mas sim a justiça “na” seus autores acolhiam como aceitável a guerra de
guerra. Isto é, estabelecia regras de conduta na legítima defesa contra a agressão, mas mantinhaguerra. Na realidade, a intenção, louvável, de se por definir o conteúdo do termo “agressão”
procurar limitar excessos, tem tido resultados logo, também o de “legítima defesa”.
Quatro anos antes a Assembleia da Sociedade
algo perversos, pois tem levado a condenações de
quem “executa” a guerra, mas não de quem “de- das Nações havia conseguido clarificar estes conceitos, através do Protocolo de Genebra, mas
termina” a guerra.
Já Montesquieu, o grande precursor do Estado nunca foi ratificado.
de direito moderno, distinguiu a legitimidade hu- Depois da guerra mundial de 1939-1945 a Orga-

Pag. 14

BOLETIM

nização das Nações Unidas substituiu-se
à Sociedade das Nações e procurou
colmatar algumas das insuficiências
por esta reveladas. Assim se instituiu o Conselho de Segurança (CS),
com especiais responsabilidades na
manutenção da paz e da segurança
internacionais.
O certo é que as organizações de segurança coletiva surgiram, sempre, na sequência de guerras mundiais, refletindo as perspetivas
das potências vencedoras. No caso das Nações
Unidas foi demasiado evidente na composição do
Conselho de Segurança, com a garantia vitalícia
dos cinco membros permanentes (os cinco
grandes) e a reserva exclusiva do direito de veto.
A Assembleia Geral das Nações Unidas deu um
passo importante para a definição de “agressão”,
através da Resolução 3314 de 14 de Dezembro de
1974. No essencial relaciona a “agressão” com a
“iniciativa” da violência, com o facto de agir em
“primeiro lugar” e com a intervenção no “exterior” das fronteiras do Estado.
A verdade é que, se até ao fim da Guerra-Fria a
Organização das Nações Unidas esteve refém dos
chamados cinco grandes e, particularmente, da
lógica bipolar das duas superpotências, depois da
Guerra-Fria, com o sistema tornado unipolar,
tem-se revelado demasiado refém da hiperpotência dominante, os Estados Unidos da América.
Verifica-se, assim, que, ao longo de toda a
evolução histórica, a tentativa de definir regras
justas para a classificação dos conflitos tem enfrentado problemas que subsistem, porque continuam por resolver os pressupostos subjetivos
das premissas. Por exemplo:
- a aceitação inequívoca da definição da
“agressão”;
- a identificação clara do que pode ser classificado
como “iniciativa”;
- a qualificação sem ambiguidades do que se entende por “legítima defesa”.

guardiões do mundo e o direito de intervirem em qualquer parte do globo.
Subsiste a indefinição sobre o que se
deve entender por “causa justa”, ou o
que é que permite classificar a “reta
intenção”, conceitos essenciais mas
cujas interpretações divergem, por
princípio, conforme as diferentes identidades culturais e civilizacionais. Ou ainda
qual o significado, qualitativo e quantitativo,
para os “meios apropriados”, que é sempre subjetivo e, normalmente, só é suscetível de avaliação
a posteriori.
É a subjetividade de todos estes pretextos que
confere uma enorme ambiguidade aos conceitos
que podem ser invocados, com idêntica argumentação mas conclusões antagónicas, pelas partes
em conflito.
É certo que a existência da Organização das
Nações Unidas, onde quase todos os Estados do
mundo têm assento, poderia, em parte, solucionar
estas questões. Foi isso, aliás, que esteve na génese
do nascimento da própria organização, como instância de segurança coletiva e reguladora dos
conflitos, para o que poderia contribuir a tendência para a constituição de tribunais internacionais. Mas também se sabe que as Nações
Unidas têm funcionado muito mais em função de
subordinações a poderes, do que de subordinações
a valores. E, de uma maneira geral, os tribunais
internacionais têm sido instâncias boas para julgar os “outros”, mas não para nos julgarem os
“nossos”. E só têm funcionado para julgamento
dos derrotados.
Desde a Primeira Guerra Mundial os tribunais especiais constituídos em Versalhes, Nuremberga,
Tóquio e Haia, têm-se destinado a julgar crimes
“na” guerra, mas não crimes “da” guerra. Isto é,
têm julgado comportamentos na guerra, mas não
responsáveis pelas causas da guerra. No fundo
têm sido tribunais em que os vencedores julgam
os vencidos.
Em Nuremberga e Tóquio julgaram-se e conSão clarificações que assumem grande urgência, denaram-se os responsáveis alemães e japoneses
numa altura em que, com a globalização, as pelos extermínios e genocídios, mas não se julgrandes potências reivindicam a condição de garam os bombardeamentos aliados de Ham-
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burgo e Dresden, de Hiroxima e de Nagasaki, nos
quais foi invocado o princípio da “necessidade”.
Em Haia julgam-se os responsáveis por crimes nos
Balcãs e em África, mas
não os que estiveram na
origem da guerra dos Balcãs ou do Iraque.
Tudo isto dá alguma razão a quem afirma, cinicamente, que o pior crime de guerra é perdê-la.
A situação é hoje muito mais complexa e melindrosa porque, com as novas guerras, confrontamse partes que têm posições antagónicas sobre os
valores, em torno dos quais se pretende avaliar a
justiça da guerra.
De acordo com a atual ordem internacional,
julga-se no quadro de regras cuja negação está na

origem da própria guerra,
que é absolutamente assimétrica em relação às regras porque se rege.
As novas guerras não reconhecem o jus in bellum
nem o jus ad bellum, a
justiça é feita no imediato,
no campo de batalha, pelo
próprio combatente, com o gatilho da arma individual, com a lâmina do punhal, ou com o botão
que aciona o drone.
Para concluir, de forma não muito otimista,
ousaria dizer que, quanto à temática das guerras
justas, a humanidade enfrenta um recuo civilizacional.

Um livro do General Pedro de Pezarat Correia
“Guerra e Sociedade”, Edições 70, 2017
Neste número do Boletim, parcialmente consagrado às questões da guerra,
com textos do General Pedro de Pezarat Correia e da Vice-Presidente da direcção da APJD, Juíza de Direito Isabel Baptista, não poderia deixar de
assinalar-se a recente edição de um importante livro daquele ilustre militar
de Abril, precisamente intitulado “Guerra e Sociedade” – o qual, como justamente salienta Viriato Soromenho-Marques no prefácio, “consegue oferecernos em escassas centenas de páginas, uma prodigiosa viagem intelectual –
erudita nas fontes, concisa na expressão, profunda nos conceitos – sobre o inquietante, complexo e
plural fenómeno da guerra, na sua relação matricial com a sociedade e com o devir histórico (. . .)”.
A obra aborda, essencialmente, o conceito, causa e motivações da guerra (incluindo a questão das
“causas justas”, a que o autor responde da seguinte forma: “As guerras são sempre negativas e não
são as causas que as tornam boas ou más”); e a descrição da evolução da guerra (desde o período
antigo à situação actual das novas guerras, um pouco por todo o mundo).
Trata-se de uma obra fundamental, para a qual nos permitimos chamar a atenção dos nossos
leitores – a que o seu autor juntou agora dois outros livros também de muito destaque na sua já
vasta bibliografia: um deles intitulado “. . . Da descolonização. Do protonacialismo ao pós-colonialismo”, Book Cover Editora, Dezembro de 2017, que resulta da tese de doutoramento apresentada
na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra; e outro, “Manual de Geopolítica e Geoestratégia”, Edições 70, Janeiro de 2018, correspondente a uma nova edição, revista, das lições do
autor na cadeira de Geopolítica e Geoestratégia da licenciatura em Relações Internacionais,
daquela Faculdade.
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PODE A FORÇA SER UM INSTRUMENTO DA JUSTIÇA?
Isabel Baptista
Juíza de Direito; Vice-Presidente da APJD

O ordenamento Jurídico que regula as relações
internacionais é designado por Direito Internacional, ainda que seja uma crença generalizada
que este Direito não é na realidade um sistema jurídico. Igualmente se ouve
muitas vezes que os Estados lhe têm pouco respeito
dada a inexistência dum
sistema supranacional de
sanções passíveis de serem
impostas aos infractores.
Se considerarmos a guerra
como o exemplo supremo
do colapso do Direito e da
Ordem, temos de equacionar a pergunta será o
Direito Internacional o Direito do mais forte?
Este texto não irá responder a esta questão…
Deixo a procura da resposta para o debate…
A regulamentação jurídica da guerra é, em si
mesma, mais antiga do que a regulamentação jurídica das relações pacíficas. O que significa não
tanto que a guerra tenha sido a primeira forma
de contacto entre os povos, mas que foi por certo
o domínio em que mais cedo a necessidade se fez
sentir de impor um mínimo de ordem e de refrear
excessos. Ainda hoje a uma regulamentação para
tempo de guerra, abreviadamente denominada
Direito da Guerra (jus belli), o Direito Internacional Público contrapõe uma regulamentação
para tempo de paz, de modo homólogo designada
Direito da Paz (jus pacis).
O Direito da Guerra constitui um corpo normativo especial. Enquanto durarem as hostilidades,
certas regras para tempo de paz são substituídas
pelas que o Direito da Guerra prescreve. A substituição é parcial e temporária: restringe-se ao
exigido pelo estado de beligerância e termina com
a cessação dele, assinalada pela conclusão da paz.

Em tudo o mais, continuará a ser aplicável o Direito Internacional Público para tempo de paz.
Refira-se que o moderno Direito Internacional
começou a desenvolver-se paralelamente ao moderno sistema de Estados
nos séculos XVI e XVII.
Mas só depois da I Guerra
Mundial o Direito Internacional
se tornou verdadeiramente Universal
porque até à Grande
Guerra, a faculdade de
fazer a guerra e de celebrar
a paz (jus ad bellum) era
tida como inerente à
soberania dos Estados.
O problema das responsabilidades dos povos e
governos na explosão da I Guerra Mundial foi
sentido e debatido nos anos do conflito e durante,
pelo menos os 20 anos seguintes com uma dilacerante intensidade.
Hodiernamente é maioritária a tese que co-responsabiliza pelo confronto armado todas as principais potências europeias empenhadas numa luta
em torno da repartição dos mercados mundiais e
visando a afirmação do poder de cada uma delas.
Daí que, ainda que com diferenças de interpretação significativas, os historiadores atribuem responsabilidades à política da classe dirigente
europeia e aos seus grupos industriais e financeiros. A luta entre o capitalismo franco-britânico
e o alemão pela divisão das áreas económicas de
influência, a conquista dos mercados internacionais e a hegemonia mundial, parece, por isso,
ser a primeira e fundamental causa duma guerra
que fez aproximadamente 9 milhões de mortos
(entre civis e militares), tendo o número de feridos, entre civis e militares, ficado em cerca de 30
milhões. Não se perca no entanto de vista que
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para o eclodir da guerra contribuíram ainda a tradicional
rivalidade austro-russa nas
Balcãs, as ambições imperialistas das outras potências
europeias, os antagonismos
de cariz nacionalista, as inquietações de movimentos
independentistas.

cada estado à legítima defesa
ancoram as suas teses no conceito da guerra justa.
Em Abril de 1917, com a intervenção dos Estados Unidos
regista-se uma viragem decisiva do conflito, não sendo despiciendo lembrar que a
Grécia e a Itália entretanto
tinham entrado na guerra.
Contudo, só em 11/11/1918 é
assinado o armistício entre os
Aliados e a Alemanha com o
objectivo de encerrar as hostilidades na frente ocidental
da I Guerra Mundial.

Como é sabido em
28/6/1914 foi o assassinado o
herdeiro do trono austríaco,
o arquiduque Francisco Fernando de Habsburgo por um
nacionalista sérvio. O governo austríaco reage e exige
da Sérvia reparações tão peA assinatura do armistício,
sadas que comprometem o
no entanto não instaurou de
prestígio e a independência
imediato a paz na Europa.
desta e desencadeia-se o conO clima de tensão social
flito. O império austro-húnvivenciado em Berlim, RoméAres
garo é apoiado pela
nia, Baviera e na Rússia gerAlemanha; e a Rússia toma o
ava combates entre diversas
partido da Sérvia procurando, Alemanha e Rús- forças, nomeadamente entre os comunistas e os
sia, uma prova de força que consolidasse as re- seus opositores; mesmo nos países onde estes comspectivas posições nos Balcãs. A intransigência bates não existiam travava-se uma luta política
das partes em conflito leva às declarações de muito intensa.
guerra subsequentes. As políticas de alianças da Foi, pois neste clima de tensão que começou em
Rússia com a França, a invasão da Bélgica pelo Paris, no dia 8/01/1919, a Conferência da Paz, com
exército alemão, malgrado este pequeno país a participação de 70 delegados, representando os
estar protegido por um tratado que estipulava a 27 países participantes na I Guerra Mundial.
sua neutralidade, a intervenção da Inglaterra in- Em 7 de Maio são apresentadas as cláusulas do
tervir no conflito, têm como consequência a mo- futuro Tratado aos Plenipotenciários alemães no
bilização militar de todos os países, ficando Trianon, onde se encontrava o Comando Militar
apenas de fora a Itália que, subtraindo-se às obri- Conjunto, criado após a entrada dos EUA no congações da Tripla Aliança (um acordo social entre flito. Decorridos seis meses de negociações foi assio Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e nado o Tratado de Versalhes, tendo a decisão de
o Reino de Itália Reino de Itália formando assim proceder à sua assinatura na Galeria dos Espelhos
um pequeno bloco de países aliados no centro da nesta cidade sido tomada durante a Guerra, por
exigência francesa, que na memória colectiva
Europa) proclama a sua neutralidade.
Em todos os países a par do conflito armado as- mantinha presente a proclamação do Império
siste-se à mobilização política, e ao triunfo da Alemão naquele local em 1870.
unanimidade patriótica e ao fortalecimento das Com a assinatura deste Tratado pela Alemanha
forças de direita que pugnando pelo direito de em 28/06/1919 é oficialmente posto fim da
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Guerra. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma
parte de seu território para um
número de nações fronteiriças, de
todas as colónias sobre os oceanos
e sobre o continente africano uma
restrição ao tamanho do exército e
uma indemnização pelos prejuízos
causados durante a guerra. A República
de Weimar também aceitou reconhecer a independência da Áustria. O ministro alemão do exterior, Hermann Müller, assinou o tratado em
28/06/1919, tratado que a Alemanha classificou
como diktat (imposição). Nos termos deste foi
ainda criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha
tinha de pagar. Em 1921, este valor foi oficialmente fixado na enorme soma de 269 biliões de
marcos-ouro dividida por 42 prestações anuais. Os
franceses e os ingleses pensavam ter, assim, bloqueado definitivamente a retoma económica e
qualquer sonho de desforra por parte da Alemanha. Em contrapartida, criavam uma situação
de instabilidade permanente no centro da Europa
e, calcando aos pés, o sentimento nacional alemão
de modo declaradamente exacerbado.
O Tratado de Versalhes, na sua I Parte, criava a
Sociedade das Nações, também conhecida como
Liga das Nações, a primeira organização interestadual a nível mundial, cuja Carta foi assinada
em 28/06/1919 por 44 Estados. Os Estados
Unidos, a Alemanha e a União Soviética não subscreveram a Carta, pelo que eram os interesses do
imperialismo franco-inglês que a mesma defenderia.
O papel essencial desta organização seria, o de
assegurar a paz. Assim o proclama o seu preâmbulo:
“As altas partes contratantes Considerando que,
para desenvolver a cooperação entre as Nações e
para lhes garantir a paz e a segurança, importa:
aceitar certas obrigações de não recorrer à guerra;
manter claramente relações internacionais fundadas sobre a justiça e a honra; observar rigorosamente as prescrições do Direito Internacional,

reconhecidas de ora em diante como regra
de conduta efectiva dos Governos; fazer
reinar a justiça e respeitar escrupulosamente todas as obrigações dos Tratados nas relações mútuas dos povos
organizados; Adoptam o presente
Pacto que institui a Sociedade das
Nações.”
O Tratado de Versalhes foi ratificado pela
Liga das Nações em 10/01/1920.
A condenação da guerra, no entanto é muito anterior a este Tratado: tem as suas raízes no cristianismo primitivo. A condenação da guerra não
envolve uma interdição em todas as circunstâncias, mas tão somente naquelas em que nenhumas
razões a redimam ou convertam em instrumento
de reintegração da legalidade internacional violada. Do reconhecimento de que a guerra pode
valer como meio de restaurar a legalidade procede
a distinção entre guerra justa (bellum justum) e
guerra injusta (bellum injustum).
É difícil precisar as origens das disposições éticas
sobre a guerra. Santo Agostinho (354-430) e São
Tomás de Aquino (1225-1274) elaboraram os seus
próprios esquemas explicativos, com fundamentos ético-religiosos sobre a moralidade e a justiça
aplicada aos casos de conflitos armados. No
período medieval, o cristianismo, como expressão
político-cultural da Europa, formulou a Guerra
Justa em termos dos códigos de cavalaria e honraria. A "cordialidade bélica" era, contudo, reservada para segmentos específicos: a um estrato
social (era um código ético-militar restrito aos
membros da nobreza, excluindo-se desse selecto
rol, milhares de camponeses e trabalhadores, contra os quais, a brutalidade era a regra) e a um segmento étnico-cultural (era uma forma de
tratamento reservada aos europeus cristãos, não
se aplicando aos árabes e muçulmanos na "Terra
Santa". Enquanto argumentação, a Teoria da
Guerra Justa deu-se em termos de conflitos para
a apropriação territorial (a Palestina histórica) e
a expiação dos pecados dos cruzadistas, sob a
forma de engajamento directo no combate ou por
meio de vultosas doações à estrutura religiosa.
Todavia, o primeiro a secularizar as noções de
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justiça na guerra foi o holandês Hugo Grotius
(1583-1645), autor jusnaturalista e aclamado
como o patriarca do Direito Internacional.
Grotius, como outros autores destacando-se os espanhóis Vitoria (1480-1546) e Suarez (1548-1617),
o protestante italiano Gentili (1552-1608) e o inglês Zouche (1590-1645) afirmaram que os princípios básicos de todo o Direito derivavam de
princípios de justiça com validade universal e
eterna que podiam ser descobertos pela simples
razão, este direito, era o Direito Natural, sendo
que Grotius o considerava como consequência automática do facto de os homens viverem em sociedade e serem capazes de compreender a
necessidade de certa regras para a manutenção da
vida social.
Grotius debruçou-se sobre a questão e ponderou
que, sob certas circunstâncias, uma guerra seria
"legal" e "permissível". Essas circunstâncias seriam três: (i) a defesa contra um ataque ou
ameaça de ataque, (ii) um acto intentado para
restabelecer o que é legalmente devido e cujo
reparação é injustificadamente recusada, ou (iii)
uma punição contra um acto injusto. Esses postulados são reiterados na Teoria da Guerra Justa
até os nossos dias.
Outro teórico, cujas contribuições merecem
destaque, foi Samuel Pufendorf (1632-1694). Defendendo as vantagens da paz, ele inventariou as
poucas excepções que justificariam o uso da violência: a defesa contra uma invasão injusta ou o
ataque para restauração de um dano. Em sentido
contrário, como causas injustas para uma guerra,
Pufendorf censurou aquelas motivadas pela ambição e desejos expansionistas. O jusfilosófo também recriminou práticas excessivas durante as
hostilidades, sugerindo o banimento de danos que
fossem desnecessários para a imediata defesa, o
uso de métodos "não civilizados" de guerra, como
o emprego de venenos, e indicava a observância
do princípio da humanidade.
Entretanto, a despeito dessas considerações
histórico-filosóficas, a regulamentação das guerras, formulando o que hoje conhecemos como o
Direito Internacional da Guerra (ou Direito Internacional Humanitário) tem sua moderna con-

cepção na "Declaração de Paris sobre o Direito
Marítimo"(1856). Em 1863, durante a guerra
civil, o governo dos EUA publicou um manual
para as tropas da União, estipulando regras de
combate, o qual não chegou a ter um reflexo tão
grande, uma vez que se tratava de um conflito interno. Em seguida, a "Declaração de São Petersburgo"(1868), firmada pelo Czar Alexandre II,
renunciava ao uso de projécteis explosivos.
Em Bruxelas, no ano de 1874, estadistas reafirmaram as regras delineadas pelo Czar Alexandre
II, num documento que posteriormente formaria
as "Convenções de Haia", de 1899 e de 1907,
dispondo sobre combate em terra e limitando o
uso de gases asfixiantes e munições expansivas.
A primeira das treze convenções elaboradas pela
II Conferência da Paz reafirma logo no seu artº1º
o seguinte “quanto possível deve ser evitado o
apelo à força nas relações internacionais” e, “as
potências contratantes devem empenhar os seus
esforços de modo a assegurar a solução pacífica
dos seus diferendos” e regulamenta, com apreciável pormenor alguns dos meios para o conseguir – como os bons ofícios, a mediação, as
comissões de inquérito e a arbitragem. Na mesma
orientação, a segunda Convenção (que ficou conhecida como convenção Drago(1)-Porter(2) só legitima o recurso à força armada para cobrança de
dívidas contratuais quando o estado devedor recusar ou deixar sem resposta uma oferta de arbitragem, tornar impossível o funcionamento do
compromisso arbitral, ou não se conformar com
a sentença pronunciada.
O passo seguinte foi dado com a criação da Sociedade das Nações que, como já se disse, prescrevia importantes limitações ao direito de fazer
a guerra, mas que previa, ainda,
mecanismos para prevenir
ou debelar as causas do
conflito e pôr termo às
situações de tensão ou
hostilidade entre Estados-membros,
ou
mesmo entre estes e
não-membros. O pacto
da Sociedade das Nações
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considerava como pressupostos de actuação preventiva a “ameaça ou perigo de
agressão” exterior, visando a integridade territorial e a independência
política (artº10º), a “ameaça de
guerra (artº11º, nº1), “qualquer circunstância de natureza tal que possa
afectar as relações internacionais ou o
bom entendimento das nações de que a paz
depende” (artº11º, nº2) , “um diferendo susceptível de implicar uma ruptura” (artº12º, nº1) ou,
mais simples e genericamente, um “diferendo”
(artigos 13º, nºs 1 e 2, 14º, 15º nºs 1, 3, 4, 5 e 7 a 9
e 17º nºs 1 a 4); e organizava, a partir deles e para
fazer frente às situações criadas mecanismos de
efeitos mediatos e de efeitos imediatos, pelos
primeiros procurava exercer uma acção continuada de persuasão e através dos segundos visava
restabelecer a situação, não consentindo que a
guerra se agravasse transformando-se num conflito mais vasto ou de mais longa duração. A
forma principal de acção mediata ou persuasiva
adoptada pelo Pacto era o compromisso de preservar a paz e o bom entendimento entre nações, assumido pelos Estados-membros (artigos 11º, 12º,
13º, 15º) prevendo a aplicação de sanções (artigos
16º e 17º). Os Estados integrados na SDN procuraram reforçar esta engrenagem através de pactos
de não agressão. Assim os concluídos em 1932
pela URSS com os países bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia), pela França, a Itália e a Polónia
e o celebrado em 1934 pela Alemanha e pela Polónia. Também através de garantias de integridade
territorial, como por exemplo os acordos concluído pelos governos da Alemanha, Bélgica,
França, Grã-Bretanha e Itália, na cidade de Locarno, Suíça, em 16/10/1925. A última página
contém selos diplomáticos e assinaturas de representantes de cinco potências signatárias, incluindo o ministro de relações exteriores da
Alemanha, Gustav Stresemann, o ministro de relações exteriores da França, Aristide Briand, e o
primeiro-ministro, Stanley Baldwin, da Grã-Bretanha, garantindo o traçado das fronteiras germano-belga e germano-francesa. O tratado

garantia a inviolabilidade da fronteira
ocidental da Alemanha, que os Estados vizinhos França, Alemanha e
Bélgica juraram tratar como inviolável. Como signatários do acordo,
a Grã-Bretanha e a Itália comprometeram-se a ajudar a repelir qualquer agressão armada ao longo da
fronteira. A Renânia, como parte da Alemanha ocidental ocupada pelas potências vitoriosas dos Aliados após a Primeira Guerra
Mundial, foi permanentemente desmilitarizada e
as forças ocupantes foram retiradas. O acordo
viria a ser implementado apenas quando a Alemanha fosse admitida na Liga das Nações com
uma cadeira no Conselho, o que ocorreu em 1926.
Locarno marcaria o fim do período de guerra e o
início de uma nova e esperançosa era de paz e cooperação na Europa, mas essa era não sobreviveu
à crise económica e política dos anos 1930. E em
1936, Adolf Hitler denunciou o Pacto de Locarno
e enviou tropas alemãs de volta à Renânia.
Voltando ao pacto da Sociedade das Nações este
previa ainda acordos regionais sendo mais célebre
o da “Petite Entente” concluído em 1922 entre a
Jugoslávia, a Roménia e a Checoslováquia, os três
estados favorecidos pelo resultado da I Guerra
Mundial. O objectivo desta aliança era manter a
situação na bacia do Danúbio, evitando qualquer
alteração territorial a favor da Hungria ou a
restauração dos Habsburgos na Áustria e na Hungria. A aliança reconheceu a autoridade da Liga
das Nações com sede em Genebra e comprometeu-se a enviar regularmente à mesma os resultados de suas reuniões.(3)
Em 1934 seguiram-se-lhes as “Ententes” balcânica e báltica. Mas o Pacto previa ainda em termos expressos uma outra forma de acção
mediata: o desarmamento. Referia-se-lhe com
pormenor o extenso artigo 8º e no artigo seguinte
determinava a criação de uma Comissão Permanente com o encargo de informar o Conselho sobre
a execução das disposições referentes ao desarmamento e, de um modo geral as questões militares,
navais e aéreas.
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Esforçou-se a Sociedade das
eriam subordinar-se as acções
Nações por fazer aceitar o
empreendidas por submarinos
que assim estava estabelecontra navios mercantes
cido - não só quanto à inter(Parte IV do Tratado) sobre
dição de fortificar ou à
limitação e redução de armaobrigação de desmilitarizar
mento navais de 1930; o
certas zonas territoriais ou
Tratado relativo à Protecção
territórios inteiros, como a
de Instituições Artísticas e
zona renana e quanto ao
Científicas e de Monumentos
desmantelamento de fortifiHistóricos, assinado em
cações e obras de fortificação
Washington (25/08/1936); o
impostos à Alemanha e ÁusAcordo de Nyon, suscitado
tria-Hungria (Partes III e IV
pela barbárie que foi a Guerra
do Tratado); quanto ao arCivil espanhola (1936-39); o
quipélago norueguês de
projecto de Convenção preSpitzbergen foi celebrado o
sente à 40ªConferência da InTratado de
Paris em
ternational Law Association,
9/02/1920; quanto à solução
realizada em 1939 em Amespacífica dos Conflitos Interterdão; a Resolução da Asnacionais foi celebrado em
sembleia da SDN, na
2/10/1924 o Protocolo de
sequência da conquista da
Genebra.
Etiópia pela Itália (1935), da
No Tratado de Versalhes
Guerra
Civil espanhola (1936
Themis
alargou-se ainda a lista de
a 1939) e da progressiva ocuarmas e tipos de armamento
pação de território da China
cujo emprego, fabrico ou comércio eram pelo Japão (verificada a partir de 1930), ilegalproibidos. Por exemplo: os gases asfixiantes ou izando os bombardeamentos aéreos de populações
venenosos e os líquidos de análogos efeitos (Con- civis e de áreas por elas habitadas.
venção de Washington de 6/02/1922 que não Refira-se que esta Resolução de Bénès foi a única
chegou a entrar e vigor por falta de ratificação da votada pela Conferência do Desarmamento em
França) e em geral armas bacterianas (Convenção 2/02/1932; mas nesse mesmo ano na Alemanha
de Genebra de 17/06/1925). Quanto aos diversos ascende ao poder o partido Nazi.
tipos de armamento proibido é de referir os
A proscrição explícita da guerra foi, pela
valiosos trabalhos preparatórios produzidos pela primeira vez, feita pelo Pacto Briand-Kellog,
Comissão Preparatória da Conferência de Desar- assim designado em homenagem ao ministro dos
mamento (1925-1931) em que eram fixados os negócios estrangeiros francês e ao secretário de
critérios a observar quanto aos diversos tipos de Estado norte-americano que,
armamento terrestre, naval ou aéreo, e métodos a 27/08/1928, o assinaram
de desarmamento a ter em conta quanto aos ex- em Paris. Daí também
istentes; ou a Resolução Bénès que estabelecia os ser chamado o Pacto de
limites da tonelagem unitária dos carros de com- Paris. Saudado como o
bate e dos calibres da artilharia terrestre, reafir- Pacto da Paz Perpémando a proibição do fabrico e emprego de armas tua, epíteto que os
químicas, bacteriológicas e incendiárias, prevendo acontecimentos posteria fiscalização directa in loco; as regras a que dev- ores cruelmente haveriam
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de desmentir, foi ratificado por quase todos
os membros da SDN, incluindo a Alemanha, e até por não-membros, como
os Estados Unidos.
O novo acordo inscrevia-se na orientação do Pacto da SDN e completavao ao colmatar a omissão da condenação
da guerra, apontada como a sua mais
grave deficiência de fundo. Contava dois
únicos artigos. O primeiro dispunha: “As altas
partes contratantes declaram solenemente que
condenam o recurso à guerra como solução para
diferendos internacionais e renunciam a ela como
instrumento de política nacional nas suas relações
mútuas.” E o segundo acrescentava: “As altas
partes contratantes reconhecem que a composição ou solução de todos os diferendos ou conflitos, de qualquer natureza ou origem, que entre
eles possam surgir, não deverão ser procuradas se
não por meios pacíficos.”
Das três categorias de guerra legítima admitidas
pelo Pacto da SDN, só ficava em rigor afastada a
primeira, constituída pela guerra empreendida
como última ratio. Ironicamente nem esta exclusão seria respeitada! As outras duas categorias
não eram repelidas, porque faziam parte do
elenco dos mecanismos utilizáveis para compelir
ao acatamento do próprio preceituado do Pacto
ou para assegurar a execução de resolução à sombra dele tomada, essas categorias eram pois, implicitamente acolhidas como legítimas. No
entanto, logo após a assinatura do Pacto de Paris
os Estados por ele obrigados proclamaram entender em termos latos a noção de legítima defesa,
considerando nela incluídas guerras iniciadas a título preventivo. Deste carácter preventivo seriam
eles próprios os juízes. Abria-se deste modo a
porta ao exercício arbitrário do direito de fazer a
guerra sob a capa de o impedir!
A ineficácia de tão complexo sistema enquadrado pelo Pacto da SDN e de pelo Pacto
Briand-Kellog seria definitivamente demonstrado
pelo eclodir da II Guerra Mundial que não soube
nem pôde evitar. Esta guerra iniciada em Setembro de 1939 com o ataque alemão contra a Polónia e terminada em Setembro de 1945 com a

rendição do Japão foi bastante mais
mundial e mais total do que a
travada entre 1914 e 1918. Em virtude disso o Pacto da SDN foi considerado caduco e com ele
desapareceu a Liga das Nações.
Mas o mesmo não sucedeu com o
Pacto Briand-Kellog, que a Carta das
Nações Unidas pressupôs com formalização escrita de princípio definitivamente
incorporado no ordenamento jurídico internacional e os tribunais de Nuremberga e de Tóquio
invocaram como um dos principais fundamentos
em que fizeram assentar as sentenças que proferiram contra os responsáveis desta guerra no Julgamento de Nuremberga realizado pelos Aliados
entre 20/11/1945 e o dia 1/10/1946.
Ainda hoje o Pacto Briand-Kellog se encontra em
vigor.
Perante os perto de duzentos e cinquenta mil
mortos que os lançamentos das duas primeiras
bombas atómicas haviam provocado nas cidades
de Hiroshima e de Nagasaki (6 e 9 de Agosto de
1945), meses antes de a ONU entrar em funcionamento, a primeira Resolução da Assembleia Geral
da Organização, em 24/01/1946, foi dedicada à
nova fonte de energia, votando a Assembleia a sua
utilização para fins pacíficos e criando com mira
nisso a Comissão de Energia Atómica [Resol.18
(1947), de 13/02]. No trilho do rumo assim
traçado, o Conselho de Segurança instituiu no ano
imediato a Comissão de Armamentos de Tipo
Clássico [Resol.260 (III), de 9/12/1948.]. No final
de 1948, e de harmonia com a posição tomada na
Resolução n.º96 (I) de 11/12/ 1946, a mesma Assembleia adoptou, por nova Resolução, a Convenção sobre Prevenção e Repressão do Crime de
Genocídio (n.º1 do artºII).
A Organização das Nações Unidas nasceu oficialmente a 24/10/1945, data em que a sua Carta
foi ratificada pela maioria dos 51 Estados Membros fundadores. Actualmente é formada por 192
Estados soberanos que se unem em torno da
Carta das Nações Unidas. A Carta das Nações
Unidas foi assinada em São Francisco, a
26/06/1945, após o encerramento da Conferência
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das Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor a 24 de Outubro
daquele mesmo ano e começa assim:
“NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, DECIDIDOS: A preservar as gerações vindouras do
flagelo da guerra que por duas vezes, no espaço
de uma vida humana, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade; A reafirmar a nossa fé nos
direitos fundamentais do homem, na dignidade e
no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como das
nações, grandes e pequenas; A estabelecer as
condições necessárias à manutenção da justiça e
do respeito das obrigações decorrentes de tratados
e de outras fontes do direito internacional; A promover o progresso social e melhores condições de
vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade; E PARA TAIS FINS: A praticar a tolerância e a viver em paz, uns com os outros, como
bons vizinhos; A unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais; A garantir,
pela aceitação de princípios e a instituição de
métodos, que a força armada não será usada, a
não ser no interesse comum; A empregar mecanismos internacionais para promover o progresso
económico e social de todos os povos”. E é este
compromisso que constitui a diferença radical da
Carta em relação ao Pacto da SDN: a garantia de
que a força armada não será usada se não no interesse comum cabendo colectivamente à Organização tomar medidas efectivas para evitar
ameaças à Paz e reprimir os actos de agressão ou
outra qualquer ruptura de Paz. (artº1º, nº1). Ao
afirmar o carácter colectivo da decisão de adoptar
medidas preventivas ou repressivas necessárias e,
implicitamente, de proceder à sua aplicação, a
Carta distancia-se do Pacto, que subordinava
tanto a decisão como a aplicação à vontade individual dos Estados-membros (artº16º). A
Carta nega-lhes em princípio capacidade
para uma e outra coisa, confiando-a à
Organização. São as Nações Unidas
que resolvem, e actuam; aos Estados –
membros cabe dar-lhes “toda a assistência” e abster-se de prestar
“auxílio ao Estado contra o qual as

Nações Unidas empreendam uma acção preventiva ou coerciva (artº2º, nº5) . Como complemento, faz sobre cada um deles individualmente
impender a obrigação de nas suas recíprocas relações se absterem de “recorrer à ameaça ou ao
emprego da força” (artº2º, nº4).
O jus ad bellum deixa deste modo de ser reconhecido, por via da regra, como direito inerente à
soberania estadual. A única excepção é a legítima
defesa. (artº51º)
Notas
(1) No dia 29/12/1902, o ministro das Relações Exteriores
e Culto da Argentina, Luis María Drago, enviou ao representante de seu país nos Estados Unidos, Martin Garcia
Merou, um texto de cujo teor se extraía o posicionamento
de Buenos Aires em relação à desinteligência entre
Venezuela, de um lado, e Grã-Bretanha, Alemanha e Itália,
de outro. O texto, que deveria ser encaminhado ao Departamento de Estado, se tornaria conhecido como a Doutrina
Drago. Drago foi um dos quatro delegados argentinos que
compareceram à II Conferência de Paz, em Haia. Nela, a
delegação norte-americana propôs sua incorporação ao ordenamento internacional, mas de maneira modificada, ao
instituir que a utilização de força poderia ser feita, desde
que o país devedor se recusasse a submeter-se à arbitragem,
ou, sendo esta aceita, tumultuasse as negociações, ou, por
último, não aceitasse cumprir a decisão.
(2) Foi o diplomata americano presente na Conferência que
apresentou a proposta dos Estado Unidos .
(3) Em 16/02/1933, os chanceleres dos três países que formaram a Aliança decidiram dar um carácter permanente,
e fornecê-la com uma junta com sede em Genebra e coordenar totalmente as suas políticas externas. Foi proclamada
a abertura da aliança a outros países, mas nenhum aderiu.
Após a assinatura, em Roma, dos Protocolos de Roma que
uniram a Áustria, Hungria e Itália, em oposição à Entente,
a França mostrou o seu apoio à coligação como um contrapeso para a Itália. Em 7/02/1935, o acordo entre o
Primeiro-Ministro francês Pierre Laval e Mussolini levou
um recuo entre as nações da Europa Central e a França, a
quem viam disposta a sacrificá-las para melhorar as relações com o líder fascista. Na crise do ataque italiano à
Etiópia, no segundo semestre de 1935 e início de
1936, a Entente defendeu a política original dos
britânicos de sanções e manteve-se em todos
os momentos em favor da resolução do conflito através da Liga das Nações. Em
Maio, após o fracasso das sanções e a
vitória italiana, os três representantes da
Entente decidiram realizar reuniões anuais de chefes de estado dos membros da
aliança para fortalecê-la.
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XI CONGRESSO
do Sindicato do Ministério Público

Nos dias 2 e 3 de Fevereiro de 2018 realizou-se
no Funchal o XI Congresso do SMMP sob o lema
– IDENTIDADE.EXEMPLO.FUTURO, com
cerca de 400 participantes. A efeméride contou
com uma mensagem do Presidente da República
e a presença de individualidades entre as quais se
contavam deputados do PCP e do BE, a Secretária de Estado Adjunta de Justiça em representação da Ministra de Justiça, da Procuradora
Geral de República, do Representante da
República da RA-Madeira, do Presidente do Governo Regional da Madeira, do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, e ainda de
representações sindicais da área de Justiça e de
Polícia. Ao nível internacional contou com representantes de MEDEL, da IAP e do Ministério
Público da República de Moçambique e da
República da Guiné-Bissau.
A Conferência de Abertura, a cargo de Bárbara
Fonseca – mestre em Psicologia e Recursos Humanos subordinou-se a um estudo sob o tema/interrogativo “Serão as contingências laborais
capazes de influenciar o bem-estar dos magistrados do ministério público?”. O Congresso
abrangeu 4 sessões de trabalho sob os sub-temas
– * O M.P. Português: autonomia, independência e estabilidade; - * O M.P. Português:
Organização e funcionamento;
- * O M.P. Português: O Futuro
– magistratura de promoção e
iniciativa – novos desafios nas
sociedades democráticas; - * O
M.P. Português: carreira e desempenho da instituição, com
moderação de jornalistas Eduardo Dâmaso e Cristina Esteves e de magistrados
jubilados Bilro Verão e Luís
Felgueiras e como oradores, os
deputados (António Filipe e

Luís Fazenda), o docente (Luís Fábrica) e os magistrados (Amadeu Guerra, Carlos Teixeira, Santos
Pais, Adriano Cunha e Rui Cardoso) respetivamente.
Antecedendo a leitura das Conclusões do Congresso e a sessão de encerramento, foi apresentado
o Livro – Sindicalismo na Magistratura do Ministério Público – Motor Histórico da sua Dignificação, (336 págs) da autoria de António Bernardo
Colaço ficando a apresentação a cargo de Guilherme da Fonseca – Presidente da Mesa da AG da
APJD.
O Congresso foi marcado pelos acontecimentos
recentes da vida pública com reporte ao M.P. a
saber: a discussão em torno do seu Estatuto; da
mobilidade dos magistrados e das condições de
trabalho e da duração do mandato da Procuradora Geral de República, questão esta que foi
suscitada pela Ministra de Justiça, numa altura
em que várias intervenções do M.P. concentram a
atenção do público, nomeadamente no tocante à
acusação articulada contra o ex-vice-presidente
de Angola, Manuel Vicente, e o tráfico de influências no mundo de futebol envolvendo o Presidente
do Benfica.
Pelo interesse que possam
revestir assinalam-se algumas
das conclusões mais relevantes
e significativas tiradas do Congresso. Assim:
- A atividade de um M.P. independente é essencial ao Estado
de
Direito
Democrático
(EDD), por reforçar as garantias da sua atuação imparcial,
independente e eficaz, qual suporte da democracia portuguesa.
- O mandato do(a) PGR não
tem a duração de 6 anos, pois
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- A autonomia do M.P. sendo uma conquista
do 25 de Abril, é um garante do EDD e uma
forma de diminuir as desigualdades entre os
cidadãos. Daí que, a sua ação sendo pautada
por cânones de legalidade e objetividade não
pode deixar de prestar contas à sociedade.
- O Estatuto do M.P. em revisão deve assegurar que o processo de reforma fortaleça a
autonomia interna e externa do M.P. Neste
âmbito, qualquer proposta de alteração do
EMP deve conjugar os interesses do magnão termina por caducidade mas por exoneração
istrado, do cidadão e da organização do M.P.
(antes de terminado o prazo de 6 anos).
- Há uma intenção do poder político para condi- - A capacitação do M.P. passa pela satisfação das
cionar a autonomia do M.P. na investigação crim- necessidades materiais e humanas da sua atividade.
inal.

L UL A TEM O DI R E I TO E O DE V E R DE R ESI STI R*
Fernando Hideo Lacerda
Advogado criminalista, professor de Direito Processual Penal da Escola Paulista de Direito, mestre e
doutorando em Direito Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Como cidadão, Lula tem o direito de resistir diante de um processo inteiramente ilegal e arbitrário, por todas as medidas de exceção a que foi
submetido.
Como a maior liderança política dos nossos tempos, Lula tem o dever de resistir à caçada a que
tem sido submetido por um sistema de justiça manipulado pelo poder midiático e corrompido pelos
interesses do poder econômico.
O direito de resistência é fruto do pensamento
liberal. John Locke defendia o direito de resistir
a tiranias, cabendo ao povo a prerrogativa de não
se submeter a governos ilegítimos.
Diante da tirania do sistema de justiça (que
frauda sistematicamente a Constituição Federal,
negando-lhe vigência a pretexto de reinterpretála), não há outro caminho senão a resistência popular.
Do primeiro ao último ato da persecução penal,
o processo contra o cidadão Luís Inácio Lula da

Silva é inteiramente
ilegal.
Desde as interceptações ilegais da presidenta Dilma seguida
dos vazamentos em
rede nacional para
pressionar a votação
do impeachment, passando pela condução
coercitiva (contrariando textualmente o
que dispõe o Código
de Processo Penal,
não passa de um sequestro), pelo indeferimento da produção de
provas que interessavam à defesa, pela sentença
desvirtuada, pelo julgamento da apelação em
tempo recorde, pelo acórdão que adotou uma tese
que sequer foi sustentada pela acusação,
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chegando finalmente aos episódios da
última semana.
Manobras políticas no Supremo Tribunal Federal: a primeira do Min.
Edson Fachin ao tirar o julgamento
da turma (onde a vitória era certa),
seguida da atuação da Min. Carmen
Lúcia ao pautar o julgamento do
Habeas Corpus de Lula antes das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44 que acabou por
gerar uma pressão insustentável contra a Min. Rosa Weber.
A violação à presunção constitucional de inocência é gritante. Todos
sabemos que o entendimento será alterado em breve, o que torna a prisão
de Lula um escárnio. Pior ainda: o
TRF4 sequer esgotou a sua jurisdição, razão pela qual a decisão do
juiz de primeira instância de Curitiba
é mais uma ilegalidade gritante.
Essa perseguição é o símbolo do autoritarismo contemporâneo.
As engrenagens de um sistema de
justiça (polícias, ministério público e
judiciário), desvirtuado por uma suposta legitimação conferida pelo
poder midiático e corrompido pelos
interesses econômicos soberanos, reproduzem medidas de exceção que esvaziam de sentido a Constituição Federal (tese de Pedro Serrano).
A tirania judicial é a forma da ditadura no séc.
XXI. Ninguém precisa de censura na era da pósverdade: tempos em que a farda é substituída pela
toga, o fuzil dá lugar ao martelo e a mordaça
transmuta-se em fake news.
O processo penal se transforma em campo de
guerra que busca eliminar os inimigos da soberania neoliberal: sejam os pobres inúteis ou os políticos inconvenientes.
Ao invés de lutar pela universalização dos direitos fundamentais e garantias individuais a todos,
a propaganda oficial propõe o discurso da generalização do arbítrio e da porrada.

Qualquer um que tenha estudado um mínimo de
criminologia sabe que nunca há verdadeira generalização do poder penal, pois a seletividade é intrínseca ao sistema de justiça criminal.
Só o que existe é a extensão do mesmo arbítrio e
autoritarismo para os representantes políticos da
classe que sempre foi alvo da crueldade do poder
penal.
Que não lhe falte coragem, que não nos falte disposição. Porque resistir não é uma opção, mas
uma missão!
* Solicitamos este depoimento ao Professor Fernando Lacerda, que amável e prontamente no-lo enviou (7/04), ainda
antes da prisão de Lula da Silva pela polícia. Daqui deixamos os nossos mais sinceros agradecimentos ao autor por
mais esta sua colaboração.
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R EF L E C TI R SOBR E O H OL OC A U STO
António Bernardo Colaço
Juiz Conselheiro Jubilado
a) Será esta em rigor uma reflexão relativa à tricotomia Holocausto-Hitler-Nazismo que uma
visita ao Campo de Concentração de Buchenwald
suscitou. Surgiu então a inevitável indagação: o
Holocausto existiu sem dúvida. Mas qual o seu alcance e extensão? Em algumas notas explicativas
e comentários aos quadros, gravuras e objetos expostos no museu deste campo pode ler-se: *A
perseguição dos judeus não é uma invenção
alemã; *Hitler era um pintor falhado na Áustria;
* Hitler já na Áustria era adverso à multiplicidade étnica e responsável pela pobreza; *A
fratura dos impérios
Alemão e Austríaco foi
devida a uma armadilha
judaica; *a derrota da I
Grande
Guerra
é
atribuída à “traição dos
judeus”; *(daí) a teoria
de “Dolchstosslegende”
– (facada nas costas)
sendo um dos alvos desta
teoria a “Jewish International Finance” ou a
“Jewish war profiteers;
*não é líquido que Hitler
fosse anti-judeu pois viveu num apartamento de
judeus na Áustria.
O que pensar e dizer de tudo isto? Alguns factos
mais relevantes em números aí estão para atestar
o que foi este Holocausto: - cerca de 20 milhões
entre civis e soldados soviéticos prisioneiros de
guerra; - cerca de 6 milhões de judeus; - mais de 1
milhão de bielorussos; - cerca de 400 mil alemães
“arianos” deficientes; - mais de 1,5 milhões de
ciganos-roma; - cerca de 2 milhões de polacos; cerca de 15 mil homossexuais; - milhares de prostitutas; - mais de 15 mil testemunhas de jeová.

a.1.) Como entender e avaliar esta grande variedade de destinatários para efeitos de
perseguição e/ou extermínio?
Múltiplas têm sido as versões e interpretações
para explicar este fenómeno finalizando a maior
parte delas na centralidade persecutória contra os
judeus, o que até certo ponto corresponde á realidade.
b) O propósito desta indagação não tem por objetivo analisar a vastidão complexa de todo esta
tirania, nem subavaliar (antes pelo contrário) a
incidência que teve no destino das pessoas ou
agrupamentos vitimados
pela
mesma.
Lamentando e vivamente condenando o
sucedido, o que se visa é
encontrar uma explicação (não uma justificação) coerente que
possa ter conduzido a
este
procedimento,
pondo de parte apreciações subjetivas, por
vezes algo fanatizadas
que longe de lançar luz
para a compreensão da questão apenas contribuem para radicar ou impor entendimentos
que a realidade parece não confirmar.
Os tempos mais recentes estão a ser palco, ora
de ameaças, ora de acontecimentos que parecem
aproximar-se perigosamente do que afinal condenamos no nazismo e que não queremos ver repetidos nos nossos dias – a quase interminável guerra
israelo-palestina; a investida do Daesh, do ISIS e
o terrorismo e o crescente preconceito contra
todos e tudo o que é islâmico; as guerras do
Iraque, Líbia e Síria (apenas com a impunidade
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dos que as iniciaram ao contrário do que sucedeu
com os Nazis); as ameaças nucleares mútuas entre
a Coreia de Norte e os EUA são algumas dessas
ocorrências preocupantes.
c) Para uma apreciação objetivante do acontecimento, seria aconselhável estabelecer categorias
ou grupos onde esta ação mais se fez sentir, embora a leitura numérica dos casos ocorridos em
cada divisão seja aferida por aproximação mais
ou menos credível. Assim:
*Em termos étnico/rácicos os judeus não foram
seguramente os únicos a ser perseguidos. Também
o foram os eslavos e ciganos, embora quanto a
estes a incidência numérica não se apresente tão
elevada como a dos judeus. *Uma outra categoria
de pessoas reporta-se à faixa militar onde se deparou com a execução de soldados soviéticos na
situação de prisioneiros de guerra.*Merecem
menção o grupo político, abrangendo os comunistas, anarquistas e os contras do regime
nazi.*Eliminados foram também grupos sociais
estigmatizados na sua maioria de origem germânica como os fisicamente deficientes, os homossexuais e prostitutas.*Foram exterminados
os da seita ou grupo religioso - Testemunhas de
Jeová, (nota: a “questão Judia” pode num certo
sentido ser encarada num duplo aspeto – o religioso e étnico/rácico).
c.1.) Quando se fala da II Grande Guerra,
quando se alude a Hitler e quando se alude ao
Holocausto, a 1ª grande questão que acode a
memória no plano do imediato é a do extermínio
dos judeus. A informação constante, as imagens
fantasmagóricas dos campos de concentração, a
divulgação de escritos entre outras formas de divulgação, a indústria cinematográfica (com a profusão de nomes judaicos atribuídos aos
intérpretes) foram de molde a concentrar a
atenção neste agrupamento. De outras categorias
ou grupos de cidadãos perseguidos nada ou pouco
se divulgava. Com o andar dos tempos a informação qualificou-se vindo então a falar-se com
mais acuidade de vítimas do Holocausto não

judeus. A referência intelectiva era implícita.
Chegar-se-ia então à conclusão que afinal o extermínio abrangia muitos e muitos mais milhões de
pessoas de outra proveniência. Para obviar a este
destaque que contrariava a supremacia judaica
em matéria de exterminação foi lançada a ideia
que apesar de tudo o alvo principal do nazismo
eram os judeus.
Qualquer cidadão observador crítico mas justo
entende que nada há a contrapor a este ponto de
vista desde que os factos e a meridiana inteligência a tanto conduzam. O que se pretende é evitar
qualquer arranjo falacioso contra os ventos da
história tal como sopraram; que os mesmos não
sirvam para manter e acalentar o sentido de
“homo homini lupus” e que possam contribuir, no
mínimo que seja, para que o mundo onde vivemos
seja mais harmonioso e digno de se viver.
d) Um primeiro argumento que é avançado é o
da imposição da superioridade rácica “ariana”
perante a qual os “semitas judeus – raça judaica”
tinha que ceder. Se assim é então: i) a perseguição
contra os judeus no Nazismo não deve estar ligada ao facto dos judeus serem um povo historicamente perseguido bem como aos motivos
subjacentes a estas perseguições. Nestas
perseguições jamais foi suscitada qualquer problemática rácica ou anti semita (sem por em causa
a atual existência do Estado de Israel, não pode
deixar de se reconhecer o artifício em torno da sua
criação logo em 1946 baseado no argumento de
um retorno à casa precisamente por se tratar de
um povo perseguido). ii) a circunstância de, a par
dos judeus, terem sido também fustigados outros
povos ou etnias nomeadamente a cigana/roma e
os eslavos é demonstrativo em como os judeus não
eram os únicos perseguidos. Um segundo argumento é no sentido de que a afirmação duma superioridade rácica não se compatibiliza com a
eliminação física de outras raças, nomeadamente
a judaica, pois faltaria então um termo de comparação para afirmar essa superioridade. Finalmente, a exterminação é explicada pela
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necessidade de conservar a pureza da raça ariana.
A ser assim, a solução não podia estar na eliminação física de grupos comunitários distintos mas
na proibição de miscigenação rácica e então a
questão deslocar-se-ia para o próprio interior do
agrupamento ariano, que na perspetiva de “superior ou puro” não poderia ou não deveria misturar-se com os elementos de outras raças.
Com isto não se pretende minimizar a vigência
do mito de superioridade rácica germânica no
Nazismo. Este tipo de sentimento é próprio de nacionalismos doentios ou de contextos sociais que
necessitam de fomentar formulações ideológicas
desse jaez (com fundamento em religião, política
ou filosofia) para o benefício de um dado estrato
populacional geralmente com a tendência para a
dominação económico-social. É o caso do “sistema de castas“ na Índia e o fundamento do
movimento esclavagista ou o que inspirou a
doutrinação colonial para além de outras manifestações de exploração do ser humano.

manos, celtas, germânicos e eslavos. Refira-se por
ex. que Irão, reportado a Arya, tem a sua contraparte na Irlanda, sendo que a sua inicial designação Eire também deriva de Arya. A par disso,
o Sânscrito, o Grego e o Latim têm todos uma
conotação contemporânea.
- SEMITA- Relativo ao grupo ético e linguístico
atribuído ao SEM, um dos filhos de Noé. Abrange
árabes, aramaicos, assírios, babilónicos, sírios, hebreus, fenícios, caldeus. Em termos religiosos
estão ligados ao Cristianismo, Judaísmo e Islamismo.
- JUDEU - Indivíduo relativo à antiga tribo hebraica de Judá (930-585 a.C). Tem como sinónimo
– hebreu, israelita.
- SWASTIKA – Símbolo religioso de origem ariana, em inscrição sâ nscrita do Rig-Veda, usado
no Bramanismo e Budismo, como símbolo de felicidade, harmonia e sorte. O símbolo odiado no
Ocidente, aparece ornamentado em festividades,
nomeadamente na Índia.

e) Com vista a uma melhor compreensão das
coisas, urge ajustar certos entendimentos à época
sob análise e daí encontrar o veio condutor dos
factos ocorridos face à ideologia então vigente.
Assim:
- NAZI -o termo decorre da conjugação contraída
do NAtionalsoZIalist (Partido Nacional Socialista
dos Trabalhadores Alemães ao qual Hitler havia
aderido).
- ARIANO - Reporta-se fundamentalmente a indivíduo proveniente de um agrupamento
chamado indo-europeu, das estepes da Ásia Central e que se espalhou pela Índia, Pérsia e Europa.
Nota: O termo assumiu contornos e interpretações consoante a etapa de história em que o
apelo ao seu uso se tornou necessário. A referência
filosófico- histórica data pelo menos de fins do séc.
XVIII, altura em que os aspetos rácicos da supremacia do homem branco, foi confrontada já
nos finais do séc.XIX com a subalternidade dos
da raça semita e/ou com o aspeto étnico/ linguístico, envolvendo indianos, persas, gregos, ro-

f) No que ao Nazismo e seus desmandos diz respeito, tem sido avançada a ideia de que o mesmo
seria fruto de propostas provenientes de sociedades secretas, ligadas ao esoterismo, como a
sociedade Thule/Vril, com contactos estabelecidos
com monges tibetanos – particularmente um
desses monges com luvas verdes, detentor da
chave de entrada a Agartha – o reino da raça ariana. A influência para este entendimento dimanaria da sociedade “Ordem Hermética da Aurora
Dourada”(1880/1890) – cujos sócios seriam recrutados na maçonaria inglesa e na ordem de Rosa
Cruzes – funcionando na base de lojas secretas do
Oriente. Sucede que o esoterismo conheceu um
florescimento ao longo dos séc.XIX, fruto do iluminismo. O que é de destacar é o símbolo desta
sociedade inglesa que muito se assemelha também
a um formato da cruz suástica, símbolo adotado
por Hitler.
f.1.) Não é improvável a aceitação desta influência. Basta só atentar um pouco no panorama
histórico e no que acontece ainda hoje entre nós.
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Winston Churchill, Almirante dos Aliados era um
franco-maçon. Ainda hoje, em Portugal decorridos cerca de 44 anos sobre a Revolução dos
Cravos, no Portugal democrático, a Maçonaria
continua secreta apesar duma pretensa aparência
de publicidade, ocupando os seus membros, lugares de relevo com domínio nos cargos dirigentes
da política, militar, de economia e academia, até
controlando a imprensa. Acontece mesmo que
esta organização abrange sectores de governação
e da oposição, ficando o cidadão comum numa
posição dilemática para saber qual o alcance da
política seguida e/ou defendida quando dois
maçons de partidos diferentes aparentam debater
posições contrastantes(?), assumido que está o
carácter mutualista da organização, de fidelidade
da irmandade e da univocidade da organização.
Veja-se complementarmente como a política
económica europeia é definida e controlada pelo
grupo Bilderberg, onde campeiam maçons. Retomando o caso alemão em apreço, a paranoia de
controlo e domínio então marcante não é pois de
admirar; o que é difícil de aceitar é que esta perspetiva fosse de molde e servisse como motivo fácil
para o extermínio de populações. Há que buscar
mais esclarecimento.
g) A problemática relacionada com os Judeus
na Europa era um tema dominante antes das
duas Grandes Guerras. “Da questão judaica” é
um trabalho de Karl Marx de 1843 numa resposta
crítica a Bruno Bauer, que reagia contra a tentativa da emancipação política dos Judeus na Prússia, pois entendia que essa emancipação só era de
alcançar desde que os judeus resignassem a sua
qualidade religiosa como imposição política. Não
é esta a sede nem se pretende aqui discutir esta
problemática por totalmente despropositada. O
que se visa destacar é que a situação e o enquadramento dos judeus e a sua comunidade era
já tema de discussão por essa altura. E porque?
Não é por serem judeus “qua tale” mas por os
seus membros procurarem destacar-se na sociedade como um povo eleito o que lhes facultava
uma mais - valia, a que corresponderia o facto de

estarem empenhados e envolvidos na vida
económica como agiotas, acabando por dominar
sectores da sociedade em termos económicos. É o
que se pode designar de capitalismo especulativo.
A sua riqueza era vista como fruto de usura, atividade ligada ao judeu de nível médio, e portanto
assaz vulnerável na opinião pública. A efémera
República de Weimar (1919-1933) assemelhavase a um protótipo de circunscrição territorial onde
a comunidade judaica detinha a maior riqueza,
controlava as universidades e a imprensa e dominava na cultura. A política de diferenciação partia assim do próprio estrato social dominante. Um
contexto desses era sempre propício a gestos de
antagonismos sociais baseados em comunalismos,
sentimentos de exclusão rácica ou arranjo de
agrupamentos que adotassem sistemas de vida
diferenciados. Era de esperar que nesta contextualização os povos de outras origens, no caso, de
origem germânica e eslava, começassem por reagir
contra o sentimento de exploração e menoridade
a que se sentiam sujeitos dando origem a preconceitos anti rácicos, a que não seria alheia uma
conotação religiosa, acalentado, nessa medida,
também reactivamente pela própria comunidade
judaica. Neste ponto não resisto a referir Eça de
Queiroz, nas suas “Cartas de Inglaterra – 18771882): “Na Alemanha, o judeu lentamente, temse apoderado das duas grandes forças sociais – a
Bolsa e a imprensa”….“Invadem a sociedade
alemã, querem lá brilhar e dominar, mas não permitem que o alemão meta sequer o bico do sapato
dentro da sociedade judaica”. Assim, se já a
“questão judaica” era, como se disse, assunto preexistente em meados do séc.XIX pode entenderse que ainda mais se acutilou no início do séc.XX,
gerando uma contra superioridade rácica (arianismo contra o semitismo judaico; a cruz suástica
contra a cruz de David). Para dar maior suporte
e credibilidade a este modo de pensar, lá se iam
disseminando boatos ou factos como o de que os
judeus eram os responsáveis pela derrota alemã
na I Grande Guerra, acusando-os como autores
de “uma punhalada nas costas” e coisas no
género.
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h) Alemanha hitleriana estava caracterizada por
3 fatores: *o capitalismo especulativo, não produtivo, *o movimento e o papel dos comunistas e *a
influência incipiente mas crescente do capitalismo
monopolista do resto da Europa e América, onde
esta corrente económica evoluía por iniciativa e
até o envolvimento de
empresas de judeus
como a Rothchild, a
Mercedes Benz e outras.
Se no contexto alemão
de Hitler tivermos em
linha de conta grupos de
cidadãos marginalizados, aí encontramos o
campo fértil para o
Holocausto – contra os
judeus nacionais pela
seu pendor especulativo
e não colaboracionista;
os comunistas pela Revolução de 1917 e seu alcance e a crítica do sistema político económico
alemão e defesa de uma economia socialista; os
ciganos, os deficientes, e outros por pertencerem
a formações não produtivas.
O Holocausto, não tendo justificação tem uma
outra explicação para além da paranóia do
nazismo. Foi a complacência com que os países intervenientes na derrota tardia da Alemanha nazi,
deixaram inicialmente que germinassem teorias,
doutrinas e comportamentos atentatórios da
igualdade e dignidade do ser humano. Para tanto
e numa escala residual terão tido influência organizações e sociedades parasitárias, ditas secretas
e/ou outras de avaliações sociais político-económicas que sufragaram “inocentemente” a ideologia
nazi, sob a capa do símbolo de liberdade a
Swastika.
i) A realidade contemporânea não se diferencia
do passado recente – onde continuam a proliferar
ideologias e comportamentos que, salvaguardado
o distanciamento temporal nada ou pouco se excecionam do exemplo nazi, provindo, entre outros
de um povo que foi vítima do Holocausto, carac-

terizado pelo esbulho de terrenos (colonatos) onde
continua a ser defendida a tese da “terra
prometida” ou “o povo escolhido por deus” – tudo
em nome da religião, que já desequilibrou a balança da Justiça a ponto do seu Supremo Tribunal
de Justiça defender que em termos de nacionalidade o ser judeu ultrapassa o requisito de
israelita. Em plena
democracia sociedades
continuam
secretas
(maçonaria/opus dei) enquanto organizações que
“inocentemente” ditam
as normas de como a exploração económica se
deve processar, como se
controlam os governos e
a imprensa. Os atos terroristas reivindicados
pelo Daesh e ISIS têm gerado um sentimento anti
islâmico quase generalizado, abrangendo o muçulmano sério, tal como aconteceu com o judeu não
especulador no nazismo. Verdade seja no entanto
dita que a génese dessas organizações radica nas
ficcionadas razões das guerras regionais (Iraque,
Líbia, Síria) sob a capa de defesa de democracias
no médio oriente. Fala-se de uma III Grande
Guerra, desconhece-se o “timing”. Assiste-se a um
crescente militarismo, a flagrantes desrespeitos
das Resoluções das Nações Unidas, a políticas calculadas de riscos que até agora tem funcionado
contra os povos mais carenciados, a fenómenos
migratórios e a um crescente preconceito comunalista, racista e xenófobo (o mais recente é o caso
de do povo Rohingyas de Myanmar – sob o olhar
complacente da Aung Suu
Kyi – prémio Nobel de
Paz de 1991, incapaz de
desafiar a perseguição
religiosa do budismo e
o militarismo, agora
que tem as rédeas de
governação. É um aviso à
navegação.
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Debate «Os Jovens Advogados e a CPAS- Problemas e Perspectivas»

No dia 8 de Fevereiro a APJD
promoveu um debate na Faculdade de Direito da Universidade
de Lisboa sob o lema "Os Jovens
Advogados e a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) - Problemas e
perspectivas". Esta iniciativa realizou-se na sequência de movimentações
reivindicativas
realizadas por milhares de advogados e solicitadores - das quais
se destaca a grande manifestação
em Lisboa no dia 26 de Janeiro - em torno de
problemas que há muito se sentem em torno da
CPAS, e cuja resolução se afigura necessária e urgente para recuperar a dignidade no exercício
destas profissões. Apesar de, há quase 3 anos, ter
sido constituída uma Comissão para discutir a

fundo o Regulamento da CPAS, as respostas continuam por ser dadas.
Agravam-se, assim, as condições em que
muitos profissionais se encontram, que
roçam a indignidade, e que decorrem
tanto das dificuldades gerais do exercício da profissão, como das obrigações
impostas pela CPAS. Assim, a par da
discussão quanto às necessidades e exigências imediatas, o objectivo do debate prendia-se também com a
avaliação de perspectivas quanto ao futuro da CPAS e possíveis soluções. De referir que
apesar de haver quem afirme que a CPAS está falida não são apresentados dados suficientemente
transparentes que o confirmem. As respostas
dadas até à data são ainda insuficientes, não resolvendo os problemas de fundo destes profissionais.

Manifestação de Mulheres
A Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD) participou, no passado dia 10 de
Março de 2018, na Manifestação Nacional de Mulheres promovida pelo Movimento Democrático de
Mulheres (MDM) para celebrar o Dia Interna-

cional da Mulher e dar voz às mulheres nas suas
expressões diversas de luta contra as desigualdades, discriminações e violências que teimam em
marcar de forma tão gritante o nosso quotidiano.
A APJD associa-se a estas reivindicações que correspondem ao sentimento de
muitos milhares de mulheres que
sentem a urgência de ver consagrada a igualdade de facto na
vida, seja na família, seja no trabalho e na sociedade. O grande
sonho e as razões das mulheres em
geral, trabalhadoras, profissionais
das artes e da cultura, mulheres do
movimento associativo em geral,
convergem para a luta pela igualdade com justiça social, num
mundo de paz.
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Acordos
para o Sistema de Justiça
No passado mês de Janeiro, foram assinados os
«Acordos para o Sistema de Justiça» (também
chamados Pacto de Justiça) por diversas associações representativas das profissões judiciárias Ordem dos Advogados, Ordem dos Solicitadores
e dos Agentes de Execução, Associação Sindical
dos Juízes Portugueses, Sindicato dos Funcionários Judiciais e Sindicato dos Magistrados do
Ministério Público.
Na introdução ao documento afirma-se que estes
acordos surgiram da necessidade de encontrar
uma plataforma de entendimento entre os vários
agentes judiciários. Apresentam um vasto conjunto de propostas (adoptadas por unanimidade
dos subscritores) com o objectivo de responder às
mais visíveis dificuldades do sistema de justiça
visando a sua maior eficiência, celeridade, a
diminuição das desigualdades no acesso à justiça,
e assim contribuindo para uma justiça ao serviço
do cidadão e do país e aumentando a sua credibilidade.
Tal como noutras áreas, a Justiça tem sido
gravemente afectada por problemas crónicos ex-

pressos, entre outros aspectos, na progressiva
desresponsabilização do Estado, no subfinanciamento, nas carências de toda a ordem nos tribunais e nos serviços prisionais, numa justiça cara
e cada vez mais distante dos cidadãos. Problemas
que empobrecem o Estado de Direito e a Democracia.
Sublinhamos a importância destes acordos num
contexto de ataque cerrado, iniciado já há uns
anos, contra o poder judicial e os diversos agentes
judiciários. Essa ofensiva contra a Justiça promoveu também intensamente as guerrilhas entre
os diversos agentes judiciários, prosseguindo a
velha táctica do dividir para conquistar. Este tipo
de actuação do poder político não foi exclusivo da
área da justiça, mas utilizado também contra outras classes profissionais de que podemos citar, a
título de exemplo, os professores ou os profissionais da saúde.
O texto integral destes Acordos pode ser consultado no portal da Ordem dos Advogados:
https://por tal.oa.pt/comunicacao/noticias/2018/01/acordos-para-o-sistema-de-justica/

Dia do A dv ogado e m Pe r igo
- Solidariedade com os Advogados Egípcios
No passado dia 24 de Janeiro foi assinalado o
Dia do Advogado em Perigo, dedicado este ano
aos Advogados Egípcios, tendo a APJD associado-se a esta iniciativa.
O Egipto atravessa uma séria crise de direitos
humanos, com violação diária e permanente dos
direitos e liberdades fundamentais, incluindo
prisões arbitrárias, assassinatos, tortura, violação
dos direitos dos advogados, dos detidos e, em
geral, dos cidadãos. Por isso, a Associação Europeia dos Juristas pela Democracia e Direitos
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Humanos (ELDH), com associados em 20 países, endereçada em inglês). Foi também enviado à
escolheu centrar no Egipto as suas actividades rel- Presidência da República, que acusou a recepção,
ativas aos advogados em perigo.
e também ao Ministro dos Negócios Estrangeiros
português e ao Bastonário da Ordem dos AdvoA APJD enviou o Apelo à Embaixada do Egipto gados.
em Portugal, mostrando-se disponível para ser reO apelo original está disponível em:
cebida pelo Sr.Embaixador (a Embaixada respon- http://www.eldh.eu/events/event/solidarity-withdeu que toda a correspondência deveria ser egyptian-lawyers-288/

Tribunal Permanente
sobre a Turquia e os Curdos
Nos passados dias 15 e 16 de Março realizouse em Paris uma sessão do Tribunal Permanente
dos Povos sobre as alegadas violações do direito
internacional e do direito internacional humanitário pela Turquia e seus agentes nas suas relações com o povo curdo e suas organizações.
Esta iniciativa tem o apoio de múltiplas organizações e pessoas, entre as quais se contam a Associação Internacional de Juristas Democratas
da qual a APJD é associada. Estiveram presentes mais de 400 pessoas, vindas de todo o
Mundo. O tribunal foi dirigido por um painel de
7 juízes, sendo presidido por Philippe Texier, Juiz
jubilado do Supremo Tribunal de Justiça francês.
Foram ouvidos inúmeros testemunhos sobre
crimes alegadamente cometidos pelo Turquia contra o povo curdo. O veredicto final será pronunci-

ado no próximo dia 28 de Maio, numa conferência
a realizar no Parlamento Europeu em Bruxelas,
para a qual serão convidados os deputados europeus.
Toda a informação relativa a esta iniciativa
pode ser consultada no seguinte site: http://tribunal-turkey-kurds.org/

Tribunais arbitrais: que papel?
Segundo a revista Economist (27/1/2018), nos
EUA milhares de trabalhadores americanos não
têm acesso aos tribunais. A maioria dos trabalhadores não sindicalizados do sector privado estão
sujeitos a acordos obrigatórios de arbitragem. Nos
contratos de trabalho as cláusulas de arbitragem
estão «escondidas» nas letras mais pequenas.
Quando um conflito laboral chega à arbitragem
as decisões não são recorríveis, excepto em casos

muito raros. Não existem registos públicos dos resultados das arbitragens, pelo que não é possível
haver qualquer escrutínio ou controlo das mesmas. E, mesmo que o trabalhador ganhe o caso,
as cláusulas de confidencialidade obrigam ao
silêncio pelo que os resultados dessa arbitragem
não podem ser utilizados em situações laborais e
arbitragens futuras.
Segundo dados oficiais do Ministério de Tra-
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balho dos EUA, referentes a 2017, a taxa de
sindicalização global era de 10.7%, sendo apenas
de 6.5% no sector privado e de 34.4% no sector
público.
Por todo o mundo, a questão dos tribunais arbitrais está cada vez mais na ordem do dia tanto no
plano nacional (quer pelo recurso do Estado à arbitragem, quer em áreas como por exemplo a do
direito do trabalho, que acabamos de referir) e no
plano internacional (veja-se, por exemplo, o caso
das Parcerias Transatlânticas). Entre outros aspectos, a falta de transparência, o «secretismo»

que envolve o seu funcionamento e as suas decisões, a impossibilidade de, na maioria dos casos,
recorrer aos tribunais, a falta de escrutínio pelos
cidadãos e de auditoria pública (inclusive nos
casos em que o próprio Estado também intervém
como parte), e com frequência as diferenças de
poder económico dos intervenientes, impõem uma
reflexão sobre o papel dos tribunais arbitrais. Em
que medida representam um regresso a sistemas
privados de justiça, onde impera a lei do mais
forte, com deterioração progressiva do Estado de
Direito Democrático e dos direitos dos cidadãos e
da soberania nacional.

Israel e as Crianças Palestinas
A detenção da jovem palestina de 16 anos, Ahed
Tamimi, pelas forças de ocupação israelita, julgada por um tribunal militar, e entretanto condenada a 8 meses de prisão, mais uma vez trouxe a
público as atrocidades cometidas pelo Governo de
Israel, em desrespeito pelas leis internacionais e,
neste caso concreto, dos direitos das crianças.
Em comunicado do MPPM, disponível no site
deste movimento, pode ler-se:

«Além de ver sucessivamente prolongada a sua
detenção, Ahed tem sido transferida entre várias
prisões de Israel, em violação do direito internacional, que proíbe a transferência de palestinos do
território ocupado para o território israelita.
Ahed Tamimi vem juntar-se aos mais de 300
menores palestinos actualmente presos nos
cárceres de Israel. Segundo o Addameer, grupo de
defesa dos presos palestinos, desde 2000, mais de
12.000 menores palestinos
foram detidos e aproximadamente 700 menores
palestinos da Margem Ocidental ocupada são processados todos os anos por
tribunais militares israelitas depois de serem detidos
e interrogados pelo exército
israelita.
A maioria dos menores relatam terem sido submetidos a maus-tratos bofetadas, espancamentos
e empurrões, privação de
sono, além de insultos - durante os interrogatórios
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para lhes extrair confissões forçadas, sendo
muitas vezes obrigados a assinar documentos escritos em hebraico, apesar de não compreenderem
a língua. Alguns dos jovens palestinos presos durante os protestos das últimas semanas e libertados recentemente, como Fawzi al-Juneidi, de 16
anos – cuja fotografia, vendado e rodeado por
mais de vinte soldados, correu mundo – apresentam sinais evidentes de tortura e maus tratos. A
organização Defense for Children InternationalPalestine assinalou que, só em 2017, 11 menores

estiveram sujeitos a prisão solitária e que em 520
casos de crianças palestinas detidas por Israel
entre 2012 e 2016, 72% enfrentaram violência
física e 66% foram vítimas de insultos e humilhações.»
Segundo os dados oficiais, este ano 2018 foram
já feridas mais de cem crianças e 4 foram mortas.
Segundo dados oficiais, encontram-se presos nos
cárceres israelitas 6 mil palestinianos; a taxa de
condenação dos réus palestinianos é de cerca de
100%.

Refugiados e Direitos Humanos
Foi publicado on-line o relatório de
Legal Centre Lesbos (membro da
AIJD) sobre Violação de Direitos e
Resistência em Lesbos. Cerca de 7 mil
pessoas continuam vivendo em Lesbos, em condições de vida muito
precárias, e com restrições de direitos
cívicos, apesar das muitas declarações e promessas públicas feitas pela
UE de apoio aos refugiados. De
referir ainda que o governo grego
segue a prática de manter detidas as
pessoas que solicitaram o regresso ao
país de origem; muitas delas passam
meses presas «depois de tomar a difícil resolução de renunciar à sua esperança de receber protecção na Europa».
O relatório, bem como mais informação detalhada, está disponível em: http://www.legalcentrelesbos.org/2018/02/10/january-2018-report-onrights-violations-and-resistance-in-lesvos/

Segundo as Nações Unidas (6.04.2018) chegaram
à Europa, via marítima 15481 pessoas, registando-se 500 mortos e desaparecidos
(http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean?id=2388)

ONU - Biblioteca Audiovisual de Direito Internacional
Encontra-se disponível on-line (http://www.un.org/law/avl/) esta biblioteca das Nações Unidas
onde podem ser consultados importantes documentos de Direito Internacional, incluindo, entre
outros, tratados, jurisprudência, publicações jurídicas, guias de investigação, obras académicas. No
item Arquivo Histórico encontram-se os principais documentos históricos de direito internacional,
acompanhados da informação sobre antecedentes históricos e documentos conexos, bem como de
material audio-visual sobre as reuniões e conferências diplomáticas.
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