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O número de tribunais e jurisdições internacionais tem aumentado nas 

últimas décadas, mas o coordenador da Conferência Regional de 

2014 da International Law Association, Dário Moura Vicente, não está 

totalmente convencido que tal se tenha sempre traduzido num reforço 

da efetividade do Direito Internacional. E dá como exemplo os 

recentes conflitos regionais que têm “desembocado no recurso à força 

e não aos meios jurídicos de resolução de controvérsias”. Admite, 

porém, que o acréscimo do número de tribunais “trouxe mais Direito 

ao funcionamento da Comunidade Internacional”. 

Advocatus| Qual o motivo da International Law Association ter escolhido Lisboa 

para receber a Conferência Regional deste ano? 

Dário Moura Vicente | A escolha de Lisboa para a conferência regional da ILA resulta de 

uma proposta que apresentei em 2013 ao Executive Commitee desta centenária 
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associação internacional e que obtivera a prévia anuência do ramo português da ILA, a 

Sociedade Portuguesa de Direito Internacional de que sou membro e que é atualmente 

presidida pelo Prof. Almeida Ribeiro. 

Sendo Portugal um país que há muito participa ativamente nas instâncias de criação e 

aplicação do Direito Internacional, Público e Privado, e sendo o sistema jurídico português 

a matriz dos sistemas jurídicos de perto de uma dezena de outros países e territórios de 

tradição lusófona, natural é que a ILA se interessasse por realizar em Lisboa uma 

conferência destinada a debater problemas da maior atualidade no domínio do Direito 

Internacional, com a participação de especialistas oriundos de todo o Mundo. 

Advocatus | Entre os vários temas que serão abordados na Conferência quais os 

que destaca? 

DMV | A conferência tem por objeto os problemas relacionados com a criação e o 

funcionamento dos tribunais e outras jurisdições internacionais. Tem-se em vista, 

designadamente, fazer um balanço da atividade desses tribunais e jurisdições e examinar 

de que modo interagem uns com os outros e até que ponto obedecem a regras e 

princípios comuns. 

A evolução do Direito Internacional nos últimos anos revela uma tendência para a 

multiplicação e a especialização dos tribunais internacionais - quer dos que se ocupam dos 

litígios entre Estados ou entre Estados e particulares, quer dos que têm por objeto 

exclusivo os litígios entre estes últimos -, que no entender dos organizadores da 

conferência merece ser debatida. 

Sendo inequívoco que o acréscimo do número de tribunais e outras jurisdições 

internacionais desde a II Guerra Mundial trouxe mais Direito ao funcionamento da 

Comunidade Internacional, não é inteiramente seguro que a criação de novos tribunais 

internacionais se tenha traduzido sempre num reforço da efetividade do Direito 

Internacional, como o revelam alguns exemplos recentes de conflitos regionais que têm 

desembocado no recurso à força e não aos meios jurídicos de resolução de controvérsias. 

Advocatus | Acredita que nos dirigimos no sentido de uma justiça universal (o tema 

da conferência)? 

DMV | A ideia de justiça universal evoca de alguma sorte a existência de uma jurisdição 

única de âmbito mundial, suscetível de assegurar, por apelo a regras e princípios comuns 

a todos os povos, a resolução pacífica dos conflitos internacionais: a Paz Perpétua, a que 

aludia Kant numa conhecida obra com esse título. Trata-se de um ideal centenário, mas 

com escassa probabilidade de realização no quadro atual das relações internacionais. Em 

todo o caso, a criação ao longo das últimas décadas de instâncias supranacionais como o 

Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal de Justiça da União Europeia ou os tribunais 

arbitrais que funcionam sob a égide do ICSID constituiu um passo de grande relevo nesse 

sentido. 



Advocatus | Qual a importância deste tipo de iniciativas para a comunidade jurídica 

portuguesa? 

DMV | Julgo que a importância da conferência da ILA para Portugal é dupla. Por um lado, 

dá maior visibilidade no plano internacional ao excecional elenco de juristas, não apenas 

portugueses mas também de outros países de língua portuguesa, que se dedicam hoje ao 

Direito Internacional e que procurámos associar a esta iniciativa. 

Por outro lado, constitui um ensejo para que os juristas portugueses possam discutir com 

especialistas nacionais e estrangeiros temas de grande atualidade, que são 

inequivocamente do maior interesse para um País como o nosso, de pequena dimensão 

mas historicamente chamado a desempenhar um papel de grande relevo no seio da 

Comunidade Internacional. 
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