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Introduc;ao

I. As exig~ncias do leccionarnento nos cursos de forma~ao e de aperfei~oamento
profissional de diplomatas das materias directarnente relacionadas com o exercfcio
da profissao, esrao na origem da prepara~ao do presente Manual Diplomdtico. A
falta 'de textos adequados cobrindo toda a materia a leccionar tornou imperiosa a
elabora~ao de urn manual como o que agora se publica e que, de acordo com a sua
principal finalidade, possui naturalmente urn cad.cter didactieo e pdtico. .
A escassa bibliografia existente sobre as materias tratadas e 0 CUrtO espa~o de
tempo em que o trabalho foi elaborado, explicarao algumas das defici~ncias que
esta tenrativa cenamenre apresentad.. Espera-se, no entanm, que outros trabalhos
sabre os assuntos versados possam permitlr complemenrar e melhorar a obra
levada a efeito.

2. 0 Manual e constitu!do por duas partes distintas: uma dedicada ao aireito
diplomdtico~ ou seja, ao conjunto das normas inrernacionais que regem o exerdcio

da profissao diplomatica; e outra, tratando da prdtica diplomdtica, abrangendo os
virios processes em que se [raduz normalmente esse exerdcio, como sejam os insnumentos de comunicaij:io e a documenta«y:io diplom:icica e ainda o cerimonlal ou

protocolo oficial.
0 exerdcio da profissao diplomatica, durante seculos regulado pelo uso internacional, acha-se hoje regulado principalmenre par v:irias conven«y6es inrerna-

cionais resultantes dos trabalhos levados a cabo pela Comissao de Direito Internacional ·da ONU. 0 Manual baseia-se fundamentalmente nas disposi~6es da
"Conven~o de Vierra sobre rela~6es diplomaticas" de 1961 e da "Conven~ao de
Vierra sobre a representa~ao dos Estados nas suas rela0es com as Otganiza~6es
lnternacionais de ca.dcter universal" de 1975. Portugal aderiu il primeira destas
conven~.6es em 27 de Mar~o de 1968, a qual entrou em vigor em rela~ao ao nosso
pais em II de Outubro do mesmo ano. Nao se verificou ainda uma adesao portuguesa a segunda conven«y:io. Uma rerceira conven«y:io relacionada com o exerdcio
da profissao diplom:hica, a "Conven«yao sabre Miss6es Especiais", foi aprova4a

pela Assembleia Geral da ONU em 8 de Outubro de 1969, de cuja materia nao
nos ocupamos no rexto do presence Manual por dizer respeito a miss6es remponirias e por se inspirar fundamentalmente na "Conven~ao de Vieni' de 1961.
3. 0 texto oficial portugu~s da "Conven~ao de Vierra sobre rela~6es diplomaticas" de 1961, publicado pelo decreta-lei n. 0 49.295 de 27 de Mar~o de 1968,
contem, infelizmente, diversas incorrec«y6es quando confrontado com os textos
aurencicos da mesma.
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Uma dessas incorr~cc;6es, a mais seria, diz respeito a designac;ao dada ao Estado
junto do qual urn agente diplomatico e acreditado. Os textos autenticos da
Convenc;ao, segundo o seu artigo 53. 0 , sao o ingles, chines, espanhol, frances e
russo. Pando de parte o chines e o russo, lfnguas com uma estrutura muito diferente do portugues, as designac;6es usadas em frances, ingles e espanhol paradesignar o Estado que acredita urn agente diplomatico junto de outro eo Estado
que recebe esse acreditamento, s:io as seguin res:
Estado que acredita
o agente diplomatico

Estado perante o qual
o agente diplomatico
e acreditado

Frances

Etat accreditanr

Etat accreditaire

Ingles

sending State

receiving State

Espanhol

Estado acreditante

Estado receptor

0 texto oficial portugues tomou como base o texto frances, publicado jun-

t<imenre com o rexro portugu~s pelo decreta de adesao, e rraduziu ''Erar accred.iranr" por-"Estado acreditante'' e "Erat accrCditaire" por "Esrado acreditador".
Se em relac;ao ao primeiro caso nada h3 a objectar e, no en tanto, impossfvel, no
segundo caso, aceita~ a expressao ''Esrado acrediradoe' para traduzir "Etat
accrCdiraire" (ou "receiving Srare" ou ''Esrado receptor"). 0 sufixo or indica
ao;ao e e, por conseguinte, sin6nimo do sufiXo ante (assim: observador, executor, pintor, navegador, etc. e ajudance, comerciante, comandante, navegante,
etc.). Acreditador significa, pois, a enddade que acredita, exactamente como

acreditante. Ora tal significado e de rodo inaceit:ivel por nao se ajustar a realidade dos facros, as outqs disposic;6es da Convenc;ao e ao sentido dos rextos
autenticos quando se referem ao Esrado junto do qual urn agente diplom:itico e
acreditado.
Quando urn determinado Estado pretende designar urn embaixador para o
representar junto de outro Estado o que se passa e o seguinte: 0 ptimeiro
Estado pergunta previamente ao Esrado de destino se tern alguma objec~ao a
fazer a designac;ao da pessoa indicada. 0 Estado de destino, se nao tern qualquer
objecc;ao a opor, d:i o seu consentimento ou agrlment a essa designafiao. 0 primeiro Estado procede entao a nomeac;ao do embaixador. Esta nomea~ao e,
porCm, urn acto interno que nao tern, por si mesmo, efeitos externos. E necess:irio, por conseguinte, proceder ao acreditamento externo do refer.ido embajxador ·
e isso e efectuado atraves de uma credencial emitida em nome e assinada pelo
Chefe de Estado do Estado que envia e dirigida ao Chefe de Estado do pais de
destino. Finalmente o Estado de destino aceita esse acreditamento. Estamos, por
conseguinte, perante quatro actos distintos: 1. 0 o consentimento prCvio do
Estado de destino a nomea~ao do embaixador; 2. 0 a nomeac;ao feira pelo Esrado
que o envia; 3. 0 o acreditamento por este Estado atravCs da·emissao de uma credencial; 4. 0 a aceita~ao da credencial pelo Estado de destino. 0 Esrado de destina nlio acredita, pois, o embaixador estrangeiro mas aceita ou cecebe o seu
acreditamento.
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Este procedimento baseia-se no uso internacional e nas disposi~6es dos anigos
4.•, 5.•, 6.", 13. 0 e 14. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961. No que se refere a aceita~ao do acreditamento, o anigo 13. 0 prop6e dais criterios para determinar o
momenta em que o chefe de missao assume as suas fun~6es no Estado de destino:
o ccmomento em que tenha entregado as suas credenciais ou tenha comunicado a
sua chegada e apresentado as c6pias liguradas das suas credenciais ao Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros". Qualquer destes dais procedimentos implica a aceita~ao
das credenciais e, portanto, do acred.itamento, par parte do Estado de destino. Os
artigos 5. 0 , 6. 0 e 14. 0 , sao bern claros no sentido de urn chefe de missao ser acreditado pelo Estado que o designa junto do Estado de destino. Assim o artigo 5. 0 ,
padgrafo 2, diz "~e urn Estado acredita urn chefe de missao perante dais ou mais
Estados ... " ("si l'Etat accreditant accred.ite un chef de mission aupres d'un ou de
plusieurs autres Etats ... "); o artigo 6. 0 de term ina que "dais ou mais Estados poderao acr~ditar a mesma pessoa como chefe de miss:io perante outro Estado" rplusieurs Etats peuvent accrediter Ia meme personne en qualite de chef de mission
aupres d'un autre Etat ... "); e, finalmente, o artigo 14. 0 ao classificar os chefes de
missao alude aos "embaixadores ou nuncios acreditados perante Chefes de Estado"
("accredites aupres des Chefs· d'Etat").
N:io se pode confundir o consentimento previa para a nomeac;io, ou agrtment~
com o acreditamento, pois s:io aetas discintos e aut6nomos visto o Estado de des-

tina ao conceder o agrement a nomea~ao de urn embaixador nao ficar obrigado a
aceitar o seu acreditamento. A <<Convenc;:io de Viena" de 1961 ao referir-se ao institmo da persona non grata determina, com efeiro, que "uma pessoa pode sec declarada non grata... mesmo antes de chegar ao rerrit6rio do Estado de destino". lsto
significa que ap6s concedido o agrement ou depois de feita a nomea~ao, o Estado
de descino pode declarar o embaixador como persona non grata e cecusac-se a aceitar o seu acreditamento. 0 embaixador s6 fica, de facto, acreditado junto do
Estado de destino quando apresenta a sua credencial ao respectivo Chefe de
Estado e esta e aceite, de acordo como artigo 13. 0 da Conven~ao. Em materia de
acreditamento o Estado de destino limita-se, pois, como vimos, a aceitar o acreditarnento feito pelo Estado de envio ou Estado acreditante.
A naduc;:io brasileira de (I:Etat accreditaire" ou receiving State" n:io foi mais
feliz que a tradu~ao oficial portuguesa, pais adoptou a expressao "Estado acreditado". Ora acreditado e o objecto do acreditamento, ou seja, o agente diplom:itico
conforme se diz expressamente no citado artigo 14. 0 da "Convenc;:io de Viena" de
1961. Nascimento e Silva, aludindo a· controversia levantada a volta das express6es
a adoptar em portugues correspondentes a "sending State" e ''receiving State" {os
debates da Conferencia que produziu a Conven~ao foram em ingles) diz o
seguinte: "Quando a expressao a ser adoptada em porrugues, cogitou-se em Estado
de envio e Estado que nomeia e, no outro sentido, Estado que recebe, Estado da residbicia ou Estado receptor. Finalmente foi julgado preferivel acolher os quase neolagismos Estado acreditado e Estado acreditante, sendo de notar-se que os voc:ibulos
podem ser encontrados no lexica, se bern que com acep~6es ligeirarnente d.istintas.
A Delega~ao portuguesa, consultada a respeito, concordou em que as express6es
deveriam sec utilizadas. Posteriormente, a traduc;:io efectuada pelos Ministros
Nascimento e Silva e E. da Silva Mafra foi acolhida pela Delega~ao ponuguesa e,
em consequencia, a versao oficial em Portugal e no Brasil sera, com ligeiras diferen~as de ortografia, a m~sma'' (A ConvenfiiO de Viena .sobre relafiles diplomdticas,
11
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Brasilia, 1978, p. 20). A previsao de Nascimento e Silva, como vimos, nao se verificou, pois o texto oficial pottugues adoptou a expressao Estado acreditador e nao
Estado acreditado.
Se atentarmos, finalmente, ao senddo dos textos autCnticos da "Convenc;ao de.
Viena' de 1961 e dado que o texto oficial pottugues ptetende basear-se no texto
autentico frances, e de observar que o sufixo portugu~s correspondente ao sufixo
frances taire e tario. Assim em pottugu~s diz-se o mandante e o mandatdrio. Se nos
quisessemos cingir literalmente ao texto frances, didamos em portugues Estado
acreditatdrio ou se se quiser evitar a repeti~ao tata, li'stado acreditdrio. Esta forma e
alias utilizada na tradu~ao italiana citada pot Adolfo Maresca (La missione dip/omdtica, 1967) que emprega indiferentemente as express6es Stato inviante e Stato
ricivente ou Stato acreditante e Stato acreditatario. Em portuguCs, porem, _as express6es Estado acreditatdrio ou Estado acreditdrio, embora correctas, podera:o parecer
neologismos urn tanto rebarbativos .

.. Parece-nos que a expressao mais clara e mais simples Pilla traduzir as express6es

Etat acm!ditaire ou receiving State e Estado recebedor ou Estado receptor, sendo esta
Ultima forma a adoptada pelo texto autentico espanbol. Acresce ainda que esta
forma foi tambem adoptada pela tradu~ao oficial ponuguesa da "Conven~ao de
Viena sobre rela~6es consulares" de 1963. Trata-se de uma forma que nao se presta
a confusao de conceitos, que se harmoniza com os factos, as d~posic;6es da
"Convenc;ao de Viena" de 1961 e o sentido das express6es correspondentes dos
textos autCnticos da mesma Convenc;ao em frances, inglCs e espanhol. No pcesente

Manual adoptam-se, por conseguinte, as express6es Estado acreditante e Estado
receptor para designar, respectivamente, o Estado que acredita urn agente diplom:itico junto de outro Estado e 0 Estado junto do qual 0 agente diplom:itico e
acreditado.
4. A expressao infeliz de Estado acreditador para designar o Estado que recebe o
agente diplomatico, adoptada pelo texto oficial portugues da "Conven~ao de
Vlena,' de 1961, revdadora de uma confusao de conceito~, nao admira que tenha
gerado novas -confus6es em omcos tex:tos.
E possfvel, sem que disso possamos tee a certeza, que ela es~eja na origem de

uma disposi~ao incorrectlssima da Constitui~ao da Republica Portuguesa sobre a
compet~ncia do Presidente da Republica nas rela~6es internacionais. Queremos
aludir a allnea a) do artigo 138. 0 que diz que compete ao Presidente da Republica
11

nomear os embaixadores e os enviados ex:traordinirios, sob proposta do Governo,

e acreditar os representantes diplom<iticos esrrangeiros,.
Poe aquilo que ficou dito mais acima se conclui facilmente que o Presidente da
Republica em caso algum acredita representantes diplomaticos estrangeiros e, pelo
contr:irio, acredita sim os embaixadores pottugueses junto dos Chefes de Estado
estrangeiros. A disposi~ao e, pois, incompleta no que se refere aos embaixadores

e

portugueses, pois a nomeac;ao
urn acto interno sem efeitos extecnos, sendo
necessicio sec completada com o acreditamento; e no que se cefece aos represen~

tantes diplom:iticos estrangeiros, e simplesmente incorrecta e contr:iria as disposiaceita o acredi-

~6s da "Conven~ao de Viena" de 1961. 0 Presidente da Republica

tamento dos Embaixadores, Enviados e Ministros estrangeiros,--de acordo com o

artigo 14. 0 da Conven~ao e acredita os Embaixadores, Enviados e Ministros portugueses. A referida alfnea deveria, portanto, ter a seguinte redacc;ao: 'cNomear os

I

Estabelecimento e ruptura
de Rela<_;:6es Diplomaticas

I
Estabelecimento e ruptura
de Rela<_;:6es Diplomaticas

l. Estabelecimento de rela~6es diplomaticas. Os multiplos interesses que
ligam os Estados entre si, como membros da comunidade internadona1, leva-os a

estabelecer rela~6es oficiais, ou rela~6es de Estado a Estado, a que se chama rela~6es diplomaticas. Estabelecer rela~6es diplomaticas e enviar e receber miss6es
diplomclticas sao, porCm, coisas distintas, pais dais Estatl.os podem estabelecer
relac;6es diplom:iticas sem que, por isso, tenham necessariamente de trocar entre si

miss6es diplomaticas.
0 artigo 2. 0 da "Conven~ao de Viena sabre rela~6es diplomaticas", de 1961,
estabelece o principia geral de que "o estabelecimento de rela~6es diplomaticas
entre Estados e o envio de Miss6es Diplom<iticas permanentes efectuampse par
consentimento mlltuo". Neste preceito faz-se; pois, uma clara distinc;:io entre o

esrabelecimento de rela~6es diplomaticas e o estabelecimento de miss6es diploma:
ticas. Ao direito que os Estados t~m de enviar e receber miss6es diplomaricas chamam os internacionalisras direito de legttfiio, que se desdobra em direito de receber
miss6es diplomaticas (direito de lega~ao passivo) e direito de enviar miss6es diplomaticas (direito de lega~ao activo).
0 anUncio do acordo a que dais Estados chegaram para estabelecerem entre si
relac;6es diplom:iticas

e feiw,

em regra, arravCs de urn comunicado conjunto,

publicado simulraneamente nas capitais desses Esrados.
Embota a citada Convenc;ao de Viena aluda apenas a "Estados", entende-se
que sob esta designac;ao se incluem cenas entidades que embora n:io sejam consideradas rigorosamente como ~~Estados" pelo Direim Internaciona1 possuem toda-

via direito de legttfiio como e o caso da Santa Se e da Ordem Soberana Militar de
Malta. No que se refere em particular a Santa Se a mesma Conven~ao de Viena
refere-se expressamente, entre as categorias dos chefes de miss:io, aos mlncios e

internuncios (artigo 14.0 ) que sao

OS

chefes de missao da Santa Se. No caso dos

Dom1nios Brklnicos a generalidade dos internacionalistas cOnsidera-os como ver-

dadeiros Estados e a refer~ncia no artigo 14. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961
a '~ontros chef~s de miss:io de categoria equivalence" aos embaixadores foi introduzida precisamente para abranger OS tcalcos comiss:irios'', forma por que S:iO

designados os chefes de missao diplomatica dos Domlnios junto do Governo
briranico.

2. Estabelecimento de miss6es diplomaticas. Como ja foi dito, o estabelecimento de relac;6es diplom<iricas entre dais Estados n:io implica necessariamente o
esrabelecimento de miss6es diplom<iticas permanentes nesses Esrados. Para o efeito
C necess<irio que exista 0 acordo enue OS Estados respectivos, conforme determina
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o artigo 2. 0 da referida "Conven-;ao de Vierra", de 1961, acordo que pode ou nao
sec dado concomitantemente com o acordo para o estabelecimento de relas;6es

diplomaticas.
Embora as rela-;6es entre Estados se baseiem no prindpio de reciprocidade,
implicito no artigo 47. 0 da mesma "Conven<y:io de Viena'' no que respeita a aplicaw
<;iio das suas disposi-;6es, dado que o estabelecimento de representa-;6es diplom:iticas depende do acordo dos Estados, esse 'acordo poder:i determinar que urn desses
Estados ted a faculdade de manter uma missao diplomatica no outro Estado, sem
que haja reciprocidade. Tais casas, embora restritos, ocorrem na vida internacional.
Quando dais Estados estabelecem rela-;6es diplomaticas e nao trocam entre si
miss6es diplom:iticas permanentes, ou apenas urn

deles estabelece uma miss:io

dipJomatica permanente junto do OUtfO, OS interesses do Estado que nao se acha
representado no outro, pode ficar a cargo de urn terceiro Estado, desde que para
isso haja acordo daquele outro Estado, conforme determina o artigo 46. 0 da
"Conven<;iio de Vierra'' de 1961 1•
Par ourro lado, rorna-se necessirio distinguir os caSas de estabelecimenm de
uma missao diplom<itica permanence num determinado Estado e o da exisrCncia
ou nao de urn chefe de missao residence. Com efeim, a mesma "Conven<y:io
Viena", no seu artigo 5. 0 , permite que urn Estado possa acreditar urn chefe
miss:io residence num determinado Estado, como chefe de missao junto douno
doutros Esrados mediante o consentimento destes Estados. Trata-se neste caso

de
de
au
de

urn acreditamento mtiltiplo.
Finalmenre, urn mesmo chefe de miss'iio poded. representar dais ou mais
Estados junco de urn mesmo Estado desde que este assim o consinta, conforme
previsto no artigo 6, 0 da mencionada "Conven<jffo de Viena". Sao casas muito
raros mas que podem ocorrer em rela<y:io a Estados que tenham entre si vlnculos
politicos muito estreitos.
No que respeira as representa<;6es junto dos Organismos lnternacionais teremos que distinguir dais aspectos discintos: a ex.istCncia junto de uma Organiza<y:io
lnternacional de miss6es permanentes dos seus respectivos pafses membros e a

possibilidade de uma Organiza-;ao lnternacional receber miss6es permanentes de
pafses nao-membros.
No primeiro caso estamos em presen<;a da representa<yao dos pr6prios membros
que constiruem a Organiza<;:io, uma consequCncia directa da pr6pda organica da

institui-;ao. 0 facto destas miss6es disfrutarem de urn estatuto diplomatico reconhecido pelo Estado hospedeiro da Organiza<;ao, nao altera em nada a situa<;ao.
0 prindpio geral aplic:ivel a esta materia esta estabelecido no artigo 5. 0 da "Conven<;ao de Vierra sabre a representa<;ao dos Estados nas Organiza-;6es lnternacionais de cad.crer universal", de 1975, que derermina que "Os Estados membros
podem, se as regras da Organiza<y:io o permitirem, estabelecer miss6es permanentes

para a realiza-;ao das fun-;6es que v~m enumeradas no artigo 6. 0 da mesma
Conven<y:id'.

No que respeita

as

representa-;6es de terceitos Estados junto das Organiza-;6es

lnternaciona.is o mesmo citado artigo 5. 0 determina que "os Estados na:o-~embros

1
Conforme foi explicado na lntroduc;io, onde o tcxto oflcial ponuguC.s utiliz.a a expressio "Esrado
acreditador" n6s substiruLrnos por "Esrado recepror".
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podem, se as regras da Organizas;ao o permidrem, estabelecer miss6es permanentes
de observa~ao para a realiza~ao das fun~6es visadas no artigo 7. 0 ".
A este respeito observa Ricardo Monaco, o seguinte: "Actualmente estabeleceu-se
a praxe segundo a qual os terceiros Estados que t§m urn interesse particular nas activitlades de urn organismo internacional acreditam junto dos sellS orgiios missiles permanentes, as quais tendo por fimfiiO tornar eflctivas e por conseguinte focilitar as mas
relafiles com esse organismo. Tem-se pretendido por vezes assimilar esta capacitlade - e
portanto este direito - ao direito de legafiiO passivo que possuem os Estados em relafiiO
aos outros sujeitos internacionais, compreendendo sob a denominariio reclproca de
direito de iegariio activo a foculdade dos organismos enviarem miss6er jtmto dos terceiros Estados. Sea assimilafiio f;sse posslvel, nem por isso rem/tara que as normas sobre
relafiles diplomaticas fossem extemivas tttmbt!m a tais relafiles especiais. Deve observar-se que o estabelecimento de tais relafiles niio recai sob a disciplina do direito de legafiiO activo e passivo, ja que se trata niio de uma representafiiO global e polltica de interesses dos sujeitos internacionais, mas apenas da necessidade de assegurar meios de
comunicariio dos continuados no plano ticnico" 1•
0 que deiximos dito aplica-se aos chamados organismos internacionais de cooperas;ao. No que se refere aos organismos internacionais de integra~ao, supranacionais ou de tendencia supranaciona!, a situas;ao e diferente. Estao neste caso as chamadas comunidades e em particular as Comunidades Europeias, ou Uniao Europeia.
Antes mesmo de exlstirem quaisquer preceitos convencionais sabre a materia estabeleceu-se a praxe das Comunidades receberem miss6es permanentes dos palses terceiros com todas as catacterfsticas de miss6es diplom:iticas. Juntamente com o

Tratado de fusao das institui~6es comunitarias, assinado em Bruxelas em 8 de Abril
de 1965 IOi assinado, na mesma data, urn Protocolo relativo aos privilegios e imunidades das Comunidades Europeias que no seu artigo 17. 0 determina que "o
Estado membra em cujo territ6rio esteja situada a sede das Comunidades conceder:\ as Miss6es de terceiros Estados acreditadas junto das Comunidades as imunidades e privilCgios diplom:icicos em uso". Verifica-se, assim, a existCncia a favor das
Comunidades de urn direito de lega~ao passivo, primeiramente reconhecido pela
praxe internaciona! e hoje reconhecido em texto convenciona!.
Sobre a hip6tese de urn direito de lega<;ao activo das Comunidades, observa
Ricardo Monaco: ~cerca do direito de legafiio activo, do envio e do estatuto jurldico
dos representantes do organismo junto dos Estados terceiros, a praxe actualmente existellle e muito escassa, pelo que, dado tambt!m o si/Jncio dos textos, t! diftcil delinear os
prhzclpios que se possam considerar como ja estabelecidos. No maximo deve duvitlar-se
que o fimdamemo de um tal poder seja antilogo ao tla capacitlade passiva de receber
missiles de Estados terceiros, baseado por exemplo na reciprocitlade" 3 •
3. Retirada de miss6es diplomaticas. Assim como o estabelecimento de rela~6es
diplom:iticas entre Estados nao implica necessariamente o estabelecimento de miss6es diplom:iticas permanentes, a retirada definitiva ou temporiria de uma missao
diplomatica nao implica necessariamente a ruptura de rela~6es diplomaticas entre o
2

Ricardo Monaco, Corso di Organizz.azione lnrernazionale- Principi Generali, G. GiappicheUi- Edirore,
·Tonne, 1979, p. 248.
3 Idem, p. 249.
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Estado que retira a miss[o e o Estado ou os Esrados donde a missao ou as miss6es
sao reriradas. Como j<l vimos antes, wn Esrado no caso de n[o manter uma missao
diplomatica permanenre noutro Estado com quem mant~m rela~6es diplomaticas,
poded. encarregar urn terceiro Esrado de representar os seus inreresses nesse Estado,
nos termos do artigo 46. 0 da referida "Conven~ao de Vierra'' de 1961. Raz6es de
economia, escassez de pessoal ou ourras poderlio levar urn Esrado a suprimir uma
miss:io diplom:itica permanence nourro Estado recorreudo ao processo previsto no
citado artigo 46. 0 •
0 artigo 45. 0 da mesma I(Convens:ao de Viena" trata em conjunto os casas de
ruptura de rela~6es diplomaticas e a retirada de missao diplomatica, mas as duas
hip6teses sao diferentes, como vimos, .embora as regras estabelecidas nas alineas a)
e b) do mesmo artigo 4 se apliquem a arnbas. Quanta a allnea c)S ela s6 tern significado quando aplicada ao caso da ruptura de rela~6es diplomaticas, pais quanta
ao caso de retirada de missao a disposi~ao do artigo 46. 0 seria aplidvel.
No caso das Organizas;6es lnternacionais a (fConvens;ao de Viena)). de 1975
estabelece, no seu artigo 41. 0 , as seguintes regras apliC:iveis a protecs;ao dos locais,
dos bens e dos arqu.ivos das miss6es que forern·retiradas: ((I. Quando uma rnissao
~ retirada definiriva ou temporariamente, o Estado hospedeiro deve respeitar e
protegee os locais, os bens e os arquivos da rniss3.o. 0 Esrado de envio deve tornar
todas as medidas apropriadas p·ara libertar o Estado hospedeiro desta obriga~ao
especial logo que passive!. Podera confiar a guarda dos locais, dos bens e dos
arquivos da rnissao a Organizas;ao, se da nisso consentir, ou a urn Estado terceiro
aceitavd ao Estado hospedeiro. 2. 0 Estado hospedeiro, a pedido do Estado de
envio, concede a este Ulrirno facilidades para o transporte dos bens e dos arquivos
da rnissao para fora do seu territ6rid'.
4. Ruptura de rela~6es diplomaticas. Enquanto o estabelecimento de rela~6es
diplomaticas entre dais Estados exige o acordo de ambos, a ruptura de rela~6es
diplomaticas pode ser feita unilateralmente. Par outro !ado, esta ruptura implica
necessariamenre a retirada da rnissao diplorn:itica que urn dos Estados rnantenha
no outro.
Segundo o artigo 45. 0 da "Conven~ao de Vierra'' de 1961, ja citado, no caso de
ruptura de relas;6es diplorn<iricas e consequence rerirada de rniss6es diplom<iricas
perrnanentes, quando exisrarn, aplicarn-se as seguintes regras:

a) o Estado receptor fica obrigado a respeitar e a protegee, rnesmo em caso de
conflito armado, os locais, bens e arquivos da rnissao;
b) o Estado que retira a missao podera confiar a guarda dos locais, bens e
arquivos da missao, a Urn terceiro Esrado, com o acordo do Esrado receptor;
c) o Esrado que retira a missao podeni confiar a protecs;ao dos seus interesses e
dos seus nacionais a urn terceiro Esrado, com o acordo do Esrado receptor.

4 "a} 0 Estado receptor esti obrigado a respeirar e a proteger, mesmo em caso de conflito armada, os
locais da missao, bern como os seus bens e arquivos. b) 0 Esrado acredicante poderi confiar a guarda dos
locais da mis.sao, hem como os seus hens e arquivos, a urn terceiro Estado aceire pelo Escado receptor".

5 c) 0 Esrado acreditanre poderi confiar a prorec~o de seus interesses e os dos seus nacionais a urn
terceiro Esrado acehe pelo Estado receptor".
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A primeira regra define as obriga~6es do Estado receptor, no caso da sua retirada, qualquer que seja o motivo dessa retirada, incluindo o pr6prio conflito
armado entre esse Estado e o Estado acreditante. 0 Estado donde a missao e retirada fica obrigado a respeitar e proteger OS {ocais, bens e arquivos da missao retirada.
As outras duas regras definem as medidas a que Estado que retira a missao
poder<i recorrer para protegee os locais, bens e arquivos da missao e, bern assim, os
seus interesses de ordem geral como os dos seus nacionak Essas medidas consi&tem na entrega proteo;ao de urn terceiro Estado desses bens e inreresses, com 0
consentimento do Estado receptor.

a

II

A missao diplomatica

II

A m1ssao diplomatica

1. Origens das missoes diplomaticas permanentes. As exig~ncias de contactos
frequentes requeridos pelas diversas unidades pollticas italianas levou a cria~ao do
embaixador residente. Enquanto na antiguidade e no perlodo medieval as embaixadas possufam urn caracter temporario, ainda mesmo quando se prolongavam par
algum tempo, a intensa e continuada actividade diplomatica dos Estados italianos
no infcio da !dade Moderna fez surgir a necessidade de representa~oes diplomaticas
de caracter permanente, AnteS do final do SeCWO XV, OS embaixadores residentes,
praticamente. desconhecidos em todo o resto da Europa, passaram ·a ser uma institui'rao corrente em mda a Italia. Embora se conhe11am casas espod.dlcos em epocas
anteriores, em que embaixadqres permaneceram Iongo tempo nos paises para onde
foram enviados, o verdadeiro iniciador do novo sistema de embaixadores residentes

deve ser considerado o senhor de Milao Giangaleazo Visconti que, durante mais de
sere anos, ou seja, de Maio de 1425 a Julho de 1432, manteve urn embaixador residente junto da corte de Segismundo (1368-1437), rei de Hungria e imperador do
Santo Imperio Romano. Durante quase todo este tempo o rei Segismundo manteve

igualmente urn embaixador residente em Milao. E possfvel que Veneza tenha mantido tambem urn embaixador residente em Milao de 1415 a 1425, quando a republica adriatica procurava negociar a paz com Milao. Mas as provas de tal facto sao
inconclusivas segundo o grande historiador Garrett Mattingly. Em 1431, Veneza,
Floren11a e o Papado juntaram-se contra

Milao a fim de, entre outros objectivos,

recuperarem duas cidades papais de que os milaneses se haviam apoderado. Pouco
antes de Abril de 1435, Veneza envia a Roma, como embaixador residente, urn
diplomata experiente, Zacarias Bembo. A partir de 1448 Veneza e Floren~a rrocaram tambem embaixadores residentes. Em 1457 Napoles mantinha urn embaixador
residente em Veneza, e, igualmente, wn outro em

Milao

par volta de Dezembro de

1448. Nesre Ultimo ano havia igualmente urn embaixador residente de Milao em
Roma. A Santa Se come~ou a receber embaixadores residentes antes de os enviar
junto das diversas cortes iralianas. Durante praticamente todo 0 seculo XV OS Papas
receberam embaixadores mas nao enviararn nenhum. Alexandre VI (1492-1503)
manteve urn mmtitts e orator na corte do imperador Maximiliano (1459-1519)
durante quatro anos, depois de 1495. Por volta de 1500 o mesmo Papa ertviou
represenrantes permanentes para Espanha, Fran~a e Veneza. Em 1506 Julio II
(1503-1513) renovou a represenra~ao em Espanha. Mas a expansao decisiva do sistema papal de represenra~ao diplomatica permanente so veio a dar-se nos pontificados de Leao X (1513-1521) e Clemente VII (1523-1534) e a nova institui~ao assumiu uma forma precisa a partir do ponrificado de Gregorio XIII (1572-1585)
atingindo o seu plena desenvolvimento nos come~os do seculo XVII.
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Da Irilia o sistema dos embaixadores residentes transmitiu~se ao resto da Europa
embora n:io de forma uniforme e simultinea. Enue n6s o primeiro embaixador resi-

dente em Roma foi designado em 1512, Iugar desempenhado pelo Dr. Joao de Faria
are 1514. No ano seguinre sucedeu-lhe D. Miguel da Silva (c. 1480-1556) que exerceu as suas funq6es de embaixador ate 1525 e fOi mais tarde feito cardeal conua a
vonrade expressa de D. Joao Ill, o que originou urn prolongado conRito com Roma.
Em 1521 foi designado urn embaixador espanhol residente em Lisboa mas s6 em
1525 foi designado urn embaixador portugu~s residenre em Madrid, Iugar exercido
por Ant6nio de Azevedo Coutinho. Em 1522 a Franqa enviou para Lisboa o seu primeiro embaixador residenre, Honore de Caix, e nesse mesmo ano foi designado urn
embaixador portugues residente em Franqa. Estas rres embaixadas - Roma, Paris e
Madrid - mantiverarn-se ate 1580. Com a Restauraqao o sistema de embaixadas
permanenres, ja consagrado, foi alargado consideravelmente 6 •
§ I. 0

AS FUN<;:6ES DA MISSAO DIPLOMATICA
2. As funq6es da missao d.iplomatica. As relaq6es entre

OS

Estados em epocas

passadas tinham, em regra, urn escasso conteU.do e os agentes diplom:idcos limitavam-se a represenrar e a informar os seus respecdvos pafses, e nesre Ultimo particular em marerias de cad.cter muito limitado, ocupando-se ocasionalmente de
uma negociac;:io sobre urn problema c_oncreto (uma alianc;a pollrica, urn acordo
comercial, urn casamento real, ert.). Pelo contd.rio as relac;6es entre os Esrados
modernos sao de natureza extremamente complexa e variada o que, s6 poe si, fornece j:i a diplomacia moderna urn conteUdo mais rico e diversificado, exigindo ao
agente diplomchico uma maior preparac;ao. Basta referir o campo das comunica-

q6es para se fazer uma ideia da mulriplicidade dos elos que ligarn os v:lrios Esrados
entre si, mesmo aqueles que geograficamente se acham rnais afastados. As relecomunicac;Oes, as comunicac;6es posrais, <iereas, de navegac;ao, de caminhos de feno:,
de rodovias, etc., constituem doinfnios que obrigam os Estados a cooperarem
entre si. Alguns destes domlnios n:io existiam no passado e nos outros q_ue j:i existiam a cooperac;:io era muito· escassa e poe vezes mesmo inexistente. E evidente
que as relac;6es entre os Esrados se estendem ainda a muiros outros e variados
domfnios como sejam a saU.de, o interd.mbio cultural, a coopera¢o financeira e
econ6mica, a emigrac;ao, a cooperac;:io cientlfica e recnica, os despoctos, a protecc;:io de marcas e da propriedade inrelectual, etc., etc. Tudo isto, naturalmenre, para
alem das rela~6es de cadcter essencialmente polfti.co, mais ou menos intensas,
consoanre a parricipac;:io em agrupamentos polfticos dos Estados, a sua vizinhanc;a

geografica, as suas afinidades ideol6gicas, etc. 7 •
Se o conteudo material da actividade diplom:ltica e, pois, basrante complexo e
variado, os elementos em que se decomp6e a actividade diplom<irica s:io tambem
diversos. A necessidade de regulamentar juridicamente as funq6es das miss6es
diplomaricas levou a uma precisao, no ilmbito do direito internacional publico,
6
7

Calvet de Magalhaes, A Diplomacia pura, APRI, Lis boa, 1982, ps. 54-8.
Idem, p. 28.
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dos varios elementos fundamentais em que se decomp6e a actividade diplomatica.
Esses elementos, que se acham diescriminados no artigo 3. 0 da "Convem;ao de

Vierra sabre rela~6es diplomaticas", de 18 de Abril de 1961, sao os seguintes: a)
representa~ao; b) protec~ao; c) informa~ao; d) promo~ao; e e) negocia~ao.
A referida Convencyffo de Viena nffo faz uma enumerafi3.o exaustiva desses elementos prevendo, por conseguinte, a exisrencia de outros. Quando, por exemplo,

urn cidadao do Estado A, residence ou de passagem no Estado B, se dirige a urn
consulado ou a uma sec~ao consular da embaixada do Estado A para requerer a
celebracyffo de urn acto notarial, estamos em presencya de uma extensiio externa do.
servi~o publico de urn determinado Estado funcionando noutro Estado. Esse servi~o pode ser de diversa natureza compreendendo, alem dos aetas de norariado, ja

referidos, aetas de registo civil ou relativos ao servic;o militar, recenseamento eleiroral, emissao de passaportes e vistas, etc.

Esra extensiio externa do serviro publico, praricada pelos servi~os consulares, que
podem ser postos consulares aut6nomos ou seo;6es consulares das miss6es diplom<iticas, nao figura expressamente entre as funcy6es atribuldas as miss6es diplom<iticas

pela "Conven~ao de Vierra sabre rela~6es diplomaticas", de 1961, vista ser objecto
de urn outro acordo internacional designado por "Convenc?o de Viena sabre rela~6es consulares" e que foi assinada em 24 de Abril de 1963. No cirado artigo 3. 0 da
"Conven~ao de Vierra'' de 1961, depois de uma enumera~ao das fun~6es da missao
diplom<i.tica, afirma-se, por~m, no seu pad.grafo 2, que unenhuma disposic;ao da pre-

sente Convenc;ao poder:l ser interprerada como impedindo o exerdcio de funcy6es
consulares pel a missao diplom<ltica". E no arcigo 3. 0 da ''Convency3.o de Vi em( de

1963 diz-se que "as fun~6es consulares serao exercidas par posros consulares. Serao
rambem exercidas par miss6es diplomaticas em conformidade com as disposi~6es da
presente Convencyad'. Ha, pois, que juntar as func;6es enumeradas no referido arcigo
3. 0 da "Conven~ao de Vierra'' de 1961 aquila a que chamamos a extemiio externa do
serviroptiblico que abrange todas as materias induldas na fun~ao consular que nao se
hajam ja induldas nas fun~6es enumeradas pelo citado arrigo 3. 08 •
Podemos pois dizer que, segundo as referidas Convency6es, os elementos conscitucivos da acrividade diplomatica sao os seguinres: a) representa~ao; b) protec~ao;
c) informa~ao; d) promo~ao; e) negocia~ao; /) exrensao exrerna do servi~o publico.
Nem rodos estes elementos possuem, por~m, urn car<i.cter essencial.

E. assim que n3.o ~

possfvel conceber a acrividade diplomarica sem a represenra~ao, a informa~ao e a
negocia~ao. Uma acrividade diplomarica limitada a estes tr~S elementos e perfeiramenre concebfvel, mas por outro lado, nao e possfvel conceber-s_e urna accividade

diplomatica se urn destes elementos !he esriver vedado. Os ourros rr€s elementos
podem ou nao exiscir consoante as circunst3ncias, pelo que os consideramos como
acessOrios~ o que nao significa que nao sejam importantes em certos e dererminados
casas. Nurn pais A, em que nao exisrem praticamenre nacionais do pals B e onde nao
existe qualquer corrente tudscica ou de outra natureza com o pals B, a extemiio extmut

do serviro publico do pais B no pais A nao rera qualquer interesse. 0 mesmo se podera
dizer quanro a protecriio e a promoriio em dererminadas circunsril.ncias. Em senrido
inverso, num pais A em que ex.isre uma importante col6nia de nacionais do pais B,

8
Idem, ps. 141-3. 0 desenvolvimenco da materia relativa
feiro de acordo com a obra cirada, ps. 144-I?l.
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embora poucos sejam os interesses politicos, econ6micos e culturais que ligam ambos
os palses, a extensiio extema do serviro ptlblico do pals B no pals A tera certamente iuna
importiDcia primordial. Eevidence, por outro lado, que as miss6es permanentes junto
dos organismos internacionais nao se ocuparn da extensiio extema do servifo pUblico.
3. A) Itepresenta~ao
Quando se fala de representa~ao a prop6sito da diplomacia pensa-se logo, certamente, na represenrac;ao. de cad.cter social ou mundana. Por outro lado, se
tomarmos a palavra no seu sentido generico ela significa "agir em vez den ou ((em
subsrituic;ao de" sem necessariamente envolver a responsabilidade juridica da pessoa ou 6rga:o que se representa. A representac;ao a que pretendemos aludir, como

elemento constitutivo da actividade diplomatica,

e mais

do que a simples repre-

sentac;ao de cad.cter social e C menos do que a representac;a:o tomada no seu sen-

tido generico. Tomada neste ultimo semido todas as actividades do agente diplom<irico se poderiarn resumir a representac;ao, ou seja, .t actuac;ao nas mais diversas
circunstancias em nome do Estado donde provem. Nao admira, pois, que ao dis-

cutir-se na Confer~ncia de Viena sobre rela~6es diplomaticas a defini~ao das fun~6es das miss6es diplomaticas alguem propusesse que a representariio nao figurasse
como uma func;ao disrinta, a par com as ourras, pois todas se podedarn compre-

ender na fun~ao geral representativa do agente diplomatico 9 •
. A representariio como elemento constitutivo da actividade diplomatica define-se
como o conjunto das actuac;6es do agenre diplom<itico que tern urn car<icter puramenre representativo, ou seja, de simples afirmac;a:o de presenc;a ou responsabiliza~ao

do Estado em nome do qual actua.
Para alem das actividades de representa~ao social, como sejam recep~6es e ban-

. que res oficiais ou particulares, a representac;a:o diplom<icica compreende a presenc;a
do agente diplom<itico em inU.meros aetas ofi.~iais em relac;ao aos quais o Esrado
receptor requer ou espera a presenc;a dos representanres diplom<icicos nele acredira-

dos, como sejam a abertura das sess6es legislativas do parlamento, a posse dos chefes
de Estado, os funerais nacionais, as paradas militares ou ourras cedm6nias comemorativas dos dias nacionais, as inaugurac;6es solenes com a presenc;a do Chefe de
Esrado ou do Governc;>, etc., etc. Por ourro lado, o agente diplom<itico em dererminadas circunstancias tern que falar em nome do seu pais e assumir arC compromissos
para com as autoridades estrangeiras junto das quais se acha acredirado. Nao se con-

funda esta &culdade de responsabilizar o Estado que o agente diplomatico represenra com a fi.mc;ao de negociac;a:o pois esta, como veremos, consisre numa discus.,.
sao, num debate, e a responsabilizac;ao s6 se efectua no final de uma negociac;ao

conclufda. Conceptualmente responsabilizar e negociar sao duas fun~6es distintas.
Houve tempo em que os jurisconsultos debatiam o problema de saber se o
chefe de missao diplomatica representava o Chefe de Estado do pals que o enviava
ou o respectivo governo ou ainda o Estado que servia. A ideia de que o chefe de
missao diplomatica representava a pessoa do Chefe de Estado era certamente uma

9

A proposta foi feita pelo delegado da Santa Se, o entao monsenhor Agosrinho Casaro!li, hoje
Cardeal e ex-Secret:irio de Esrado. Veja-se G. E. do Nascimento e Silva, Convenriio fk Vima sobre rdn;Oes
diplomdtica;, Minisrerio das Rela~Oes Ex:teriores, 1967, pg. 54-5.
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reminisc~ncia

dos te111pos do poder pessoal dos monarcas, ideia imposslvel de aceitar ap6s a democratiza<;ao do Estado moderno. Ja na Conven<;ao de Havana sobre
fVncionarios diplomaticos, de 2 de Fevereiro de 1928, se afirinava no seu preil.mbulo que ((as fundon<irios diplom<iticos n:io representam, em caso algum, a pessoa
do Chefe ·de Estado, e sim o seu Governo". A Conven<;ao de Vierra sobre rela<;6es
diplomaticas, de 1961, afirma, com mais propriedade, que "as li.m<;6es de uma
miss:io diplom<itica consistem, entre outras, em: a) representar o Estado acreditante perante o Estada receptor ... " (artigo 3. 0 ). Os especialistas do direito interna- •
donal publico sustentam hoje, na sua generalidade, que o chefe de missao diplomatica representa o Estado que o acredita junto doutro Estado. A ci~ncia polltica s6
pode corroborar esta condusao pois a face da teoria polltica pura nao se pode
entender de outra forma a fun<;ao representativa do agente diplomatico.
Vern a prop6sito observar que as embaixadores britinicos continuam a intiw-

lar-se "embaixadores de Sua Majestade britlnica" e autores ha (nao especialistas)
que afirmam que os embaixadores britlnicos representam a pessoa do seu soberano no estrangeiro"

10

•

Esra forma tradiciona.l de designal)::iO constitui, porCm,

uma fic<;ao, pois na realidade nao se fundamenra nos ptindpios quer do direito
inrernacional pUblico quer no direim constitucional britfutico.
Com efeito o Reino Unido e parte da Conven<;ao de Vierra sobre rela<;6es
diplomaticas, segundo a qual, como vimos, o chefe de missao diplomatica representa o seu respectivo Estado. Urn embaixador brita.nico quando assume urn compromisso internacional n:io responsabillza a sua Soberana, nem t:io pouco o seu
Governo, mas sim o Estado brir:illico. Par ourro lado, o embaixador brit:lnico n:io
recebe instrw;6es da sua Soberana, mas sim do seu Governo.
No que se refere as miss6es permanentes junm de organiza116es internacionais,
as suas actividades de represental)::iO s:io certamente menores do que aquelas que
jncumbem as miss6es bilaterais, mas nem par isso elas deixam de constituir uma

parte importance da actua<;ao da diplomacia multilateral. No que toea a representa<;ao no seu aspecto de responsabiliza<;ao do Estado acreditante, pode dar-se o
caso de, em certas organizal):6es internacionais de 'grande dinamismo, a actividade
representariva da miss:io multilateral ser extremamente intensa e superior a mesma
actividade de certas miss6es bilarerais.

4. B) Informa<;ao
A informa<;ao constitui uma das actividades principais do agente diploinatico.
Trata-se de uma actividade vasclssima cujos limites s:io rraf):ados apenas pelo interesse
ou necessidade que o Estado que envia o agente diplom:itico tern em conhecer cer-

tos aspectos da vida do Estado junto do qual esse agente d.iplomacico foi acreditado.
0 agente diplomatico acreditado num determinado pals tern a sua disposi<;ao
uma imensidade de elementos sabre os mais variados aspectos da vida desse pafs
que poded. recolher, seleccionar, analisar e remeter para os servii):OS nacionais de
que depende. Dada a vastidao e a especialidade de muitas dessas informa<;6es as

10
Por exemplo: Geoffrey Moorhouse, The Diplomats - The Foreign Office Today, Jonathan Cape,
Londres, 1977, que afirma.: "The Ambassador is a man whom protocol has placed abroad as rhe personal
envoy of his monarch ... " {p. 242).
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miss6es diplom:lticas mais importances disp6em geralmente de pessoal especializado para a recolha e exame dessas informac;6es, como sejam os adidos militares,
comerciais, culturais, de imprensa e alnda outros.
A informa~ao diplomatica propriamente dita e aquela que e obtida por meios
leg(timos. E este urn prindpio fundamental que decorre da propria ess~ncia da
diplomacia e que se acha tam bern consagrado no direito internacional. A
"Convenc;:io de Viena sobre relac;6es diplom<iticas" estabelece, com efeito, no seu
artigo 3. 0 alfnea d), que constitui fun~ao da missao diplomatica "inteirar-se por
todos os meios l!citos das condic;6es existentes e da evoluc;:io dos aconrecimentos no
Escado receptor e informar a esse respeito o Gover no do Esrado acredita.Q.te".
Existem, porem, desvios da normalidade diplomatica sendo urn deles a obten~ao de informa~6es por meios ilegftimos a que, eufemisticamente, se chama geralmente "recolha clandescina'' (clandestine collection), o que significa, naturalmenre,
espionagem. Essa actividade clandestina e exercida geralmente por agentes especializados que utilizam, por vezes, uma "cobertura''.. diplom:hica para melhor e com
mais seguranc;a poderem exercer essa actividade. E assirtJ. que nas miss6es diplom<iricas das potCncias mais importances existem agentes classificados como diplomatas quando, na verdade, nao passam de agentes de organiza~6es especializadas de
espionagem e contra-espionagem. Em certos casos, pouco frequentes, autCnticos
agentes diplomaticos se ocupam tambem da recolha clandestina de informa~6es.
Esta pratica de espionagem e contra-espionagem a coberto do estatuto diplomacico, se tern algumas vantagens para os paises que a fazem, tambem tern os seus
inconvenientes pois lan<ja cerro descredito sobre todos os agenres diplom:hicos desses
pafses, na impossibilidade de se saber, muitas vezes, quem e o verdadeiro ou o. falso
agente diplomatico. Em regimes mais ou menos democr:lticos existe a possibilidade
de se encontrarem outras coberturas para os agenres secreros; mas nas ditaduras socialistas nao ex.istem praticamenre outras alrernativa.S alem da cobertura diplom:icica.
Deve, porem, esclarecer-se que nem todas as informa<j6es recolhidas pelas agendas especializadas e que sao motivadas por raz6es de defesa e de estraregia milirar,
resultam da utiliza~ao de meios clandestinos ou ilegftimos. Na sua grande maioria
as informa<j6es recolhidas por essas agCncias, arraves dos seus agentes no esrrangeiro, sao obridas por meios perfeitamente leg£rimos. Os especialistas americanos
calculam que em sociedades abertas ou democr:lticas, apenas 5 a 10 por cento das
informa~6es recolhidas tern origem clandestina; e em sociedades fechadas ou
nao-democr:iticas, essa percentagem e de 10 a 20 por cento 11 ".
Este facto levanta o problema delicado de saber exactamente aquilo que pode ser
considerado espionagem ou nao em dererminado pafs. Assim, por exemplo, na
maior parte dos paises publicam-se listas telefonicas que se acham ao alcance de toda
a genre e se desrinam precisamenre a informar o pUblico. Uma anilise minuciosa
feita por especialisras desses report6rios relef6nicos pode, no entanro, revelar facros
ou indkios imporrantes de natureza estraregica. Assim, o aparecimento sllbito numa
determinada localidade de urn numero consider:lvel ou desusado de militares ou de
ciencisras com certas especializa<j6es, 'pode denotar a presen<ja ou vizinhan<ja de uma
importante instala<jliO milirar ou cientifica com import3ncia estraregica.

11
Samuel Halpern, Clandtttint Colltction in Inttlligmu Rtquimmnts for the 1980's: Eltmmts of
lntt!ligmu, ed, Roy Godson, National Strategy Information Center, Inc., Washington, 1979, p. 37.
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a recolha e an;\lise da informa~ao com

interesse estrategico nao nos compete, porem, aprofundar por se tratar de materia
altamente especializada e que se situa :1 margem do nosso tema.

A informa~ao diplom:ltica propriamente dita

e, como vimos, de v:lria natureza e

pode sec vastissima, necessitando de numeroso pessoal, para a sua simples recolha.

Pondo de parte a informa~ao especializada (militar, econ6mica, cientlfica, cultural,
etc.) que geralmente est:! a cargo de agentes especializados, compete aos agentes
diplom:lricos propriamente ditos a recolha da informa~ao essencialmente polltica
que e transmitida para os servic;os centrais pelo chefe de missao ou em seu nome. •
Muitos chefes de missao por receio de parecerem pouco activos ou zelosos, ou

pelo simples mecanismo da lei do menor esfor~o, ou ainda por incapacidade de
analise, bombardeiam os servic;os centrais com uma avalanche diaria de informa~6es na sua grande parte recolhidas na pr6pria imprensa di:lria.
Quanta a este Ultimo aspecto convem desde j<i advertir que resumir em telegrama as notkias da imprensa constitui urn trabalho intlcil e que revela grande

ignoril.ncia do processo de trabalho jornalis.tico e, em especial, do funcionamento
das ag~ncias telegr:lficas. Quase todos os servi~os centrais diplom:lticos recebem diariamente OS telegramas das agencias internacionais que sffo enviados simultaneamente aos jornais. As notfcias que estes publicam na:o constiruem, poe conseguinte,

qualquer novidade para os referidos servi~os e os chefes de missao que persistem em
repetir em telegrama as notlcias dos jornais nao s6 fazem urn trabalho inutil como
ate contraproducente, pois degradam em vez de melhorarem a sua imagem. lsto
nffo significa que nao haja editoriais e comend.rios de certos jornais que n'iio merec;am, no todo ou em parte, sec transmicidos rapidamente aos servic;os centr~s, mas
oeste caso na:o estamos em presenc;a das chamadas notkias do dia-a-dia.
No que se refere, em particular, a quantidade das notfcias enviadas regularmente pelos chefes de miss'iio aos servi«;os centrais ha que observar que a sua abun-

dancia poder:l tarnbem ter urn efeito contraproducente, pois esse caudal de informac;6es acaba por nao ser lido sequer por aqueles a quem principalmente se

destina e quando, a mistura com a habitual verborreia, o chefe de missao tern
efectivamente uma notfcia importance a transmitir esta arrisca-se a pas5ar des-

percebida.
A este prop6sito recordamos uma observa~ao feita por Winston Churchill
quando, como chefe do Governo britil.nico durante a Segunda Guerra Mundial
substituiu Anthony Eden na pasta dos Neg6cios Estrangeiros durante uma das
suas ausencias. Num memoran4um dirigido ao Secr~tario-Geral do Foreign

Office, Churchill afirmava no seu estilo lapidar: "0 zelo e a eficiencia de mn representante diplomdtico mede-se pela qualidade e niio pela quantidade de informariio que
fornece. Espera-se que ele proceda a uma grande filtragem e que niio fora, simplesmente, chover sobre nos, atrave's das congestionadas linhas telegrdjicas, toda a boataria
contraditoria que /he chega aos ouvidos" 11• E ainda sobre este tema podemos referir
a opiniao de Lord Trevelyan, urn reputado e experiente diplomata britil.nico, que
recomendava "redigir telegramas como se devessem ser levados pelo proprio lt estariio
do correio e por ele pagos" 13.
12

Tht Diaries of Sir Al(xanckr Cadogan, p. 356.

13

Humphrey Trevelyan, Diplomat Chanmls, Macmillan, Londres, 1973, p. 88.
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A informa~ao deve ser, pois, breve, alramente selectiva e honesta, ou seja, sem

subterfilgios ou falsas asser~oes destinadas a refor~ar a sua credibilidade ou o seu
interesse. Lembro~me, a prop6sito, do caso de urn chefe de missa:o que enviava
telegramas informativos que principiavam gecaimente com as palavras sacramentais "de fonte autorizada" ou "de foote de muita confian~a" e nos respectivos servi~os centrais sabia-se perfeitamente que essa fonte era geralmente o seu mororisra.

A honestidade na informa~iio e essencial para que ela possa, na verdade,' ser
ramada na devida coma. E a credibilidade, tal como a virgindade, quando se
perde uma vez, nunca mais se recupera.

Urn ourro problema delicado em materia de informa~iio consiste na tenta~iio
em que caem alguns diplomatas em relatar apenas aquila que julgam agradar aos
seus respectivos Governos. A este respeiw observa ainda Trevelyan: 'Wa prdtica
diplomatica o pecado mortal I o de relatar aquila que o embaixador julga que o sett
Governo gostaria de ouvir" 14 •
E outro reputado diplomata americana, Charles Thayer, afirma ainda: "Relatar
o que o Departamento de Estado quer ouvir continua- a ser uma tentaflio para os
diplomatas americanos. Especialmente em tempos de crise, quando o ptlblico e as autoridades se acham dominadas pelas suas emofOes, t necessdrio coragem para referir ver~
dades impopulares que podem irritar o Departamento de Estado"15 •
Outra tenta~ao, ainda, a que o diplomata se acha sujeito em man~ria de infor~
ma~:io ~ a de manipular a informa~:io por forma a n:io contradizer ou desmendr
pontos de vista ou prognosticos por ele pr6prio adiantados. Requer tambem coragem, coqsci~ncia do interesse publico e integridade profissional admitir o proprio
erro transmitindo honestamente os factos que o demonstram.

E evidente

que o agente diplomatico deve informar o departamento de que

depende com exactid:io e sem omissOes importantes ainda que correndo o risco
de desagradar aos seus superiores. Mas isto n:io significa que tenha que o fazer
necessariamente de forma agressiva, contundente ou polemica, susceptive! de
causar irrita~a.O ou mesmo conflito junto desses superiores. Ex.istem formas de
transmidr nodcias desagrad<iveis que n:io devem sec esrranhas a urn diplomata
experience e sensato. Acresce que muito depende da reputa~ao que o agente tern

junro dos servi~os centrais e do Governo. A urn agente diplomatico conhecido
pela sua competCncia, integridade e born· senso, s:io~lhe permiridas afirma~6es
que a urn ourro agente .~om menos credito sao consideradas intoled.veis. lsto
mosrra bern a importancia que rem a confian~a que urn Governo ou os servi~os

cenrrais depositam num determinado agente diplomatico. Este elemento de confian~a na:o ~ apenas uma condi~ao do sucesso proftssional do agente mas ~'
sobretudo, uma condi~ao essencial para o regular funcionamento do sistema
diplom<irico, ou seja, o sistema dos intermedi<irios. Pois muiro mal vai qualquer

organiza~ao di plom:itica em que se deixa ascender aos postos de chefia diploma-

rica indivfduos em que nao concorrem esses trCs elementos: competCncia, inte-

gridade e born sensa.
Tal como nourras carreiras existem diplomatas excepcionais e outros que o n:io

sao. Na pratica verifica-se que os agentes diplomaticos que geralmente caem na
14 Ob. cit., p. 87
15 C. \Yf, Thayer, Diplomat, Greenwood Press, Westpon, Conn. 1974, p. 163.
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tenta<;ao de relatar apenas aquilo que julgarn agradar aos Governos ou aos servi<;os
de que dependem ou omitir factos que desmintam anteriores opini6es suas, sao
namralmente aqueles que n3.o se sentem suficientemente seguros para transmitir
objectivamente aquila de que rem conhecimento sem se preocuparem com as reac·
<;6es dos destinat:irios das suas comunica<;6es. Se este m~todo de actuar poder:i, a
curta termo, surtir alguns resultados favod.veis para o agente, a Iongo termo ~
geralmente contraproducente.
Existe, finalmente, urn outro aspecto da informa<;a:o a que convem aludir para.
esclarecer conceitos. Trata~se nao jci da recolha, analise e transmissao da informa<;iio

as

inst:incias superiores, mas sim na divulga<;iio da informa<;iio referente ao

pais representado pelo agente diplom:itico no pais onde se acha acreditado.
Esta actividade de propagar ou difundir a informa<;ao respeitante a urn pais
noutros palses, nada tern que ver com a actividade de informa<;3.o dos agentes
diplom:iticos de que estarnos tratando, pois se insere antes na fun<;ao de promo<;ao
de que nos ocuparemos mais adiante.
5. C) Negocia~ao

!. Conceito de negocia~ao diplom:itica
A negocia<;:io internacional, numa no<;io muito gen~rica, traduzir-se-ia nos
contaccos entre Estados para concertarem entre si a realiza<y:io de interesses
comuns ou redprocos. Em sentido mais restrito, a negocia<;io internacional seria a
concerta<;io entre Estados para se chegar a urn acordo, geralmente escrito, sabre
·
qualquer problema espedfico.
Estamos, pais, em presen<;a de dais conceitos de negocia<;:io internacional: urn
mais amplo, que cobre todos os variados cotltaccos entre Estados com vista a uma
possfvel concerta<;ao de pontos de vista ou atitudes e a que poderemos charnar
negociafiio informal e que constitui grande parte da actividade normal do agente
diplom.idco; e outro mais restrito, que respeita apenas aos contaccos entre Estados,
atraves de urn mecanismo especialmente montado para o efeito, com vista a celebra<;io de urn acordo, geralmente escrito, sabre urn problema especifico de interesse com urn ou reciproco, que poderemos designar par negociafilo (onnal.
A negocia<;:io internacional, quer seja informal ou formal, pode revestir duas
formas distintas: tratar-se de uma negocia<;ao feita directamente pelos deteritores
do poder polftico, e neste caso estarnos em presen<;a daquilo a que chamarnos
1ztgociafiio directa; ou tratar-se de uma negocia<;:io feita por intermedicirios e neste
segundo caso estarnos em presen<;a da verdadeira negociafiio diplomtitica. Olhada
sobre outro aspecto esta pode ser ainda de duas esp~cies: bilateral ou mttltilateral
consoante as partes negociadoras sao dais ou mais Estados.
0 au tor arnericano Fred Charles Ikle define a negocia<;ao internacional de car:icter formal como "o processo pelo qual propostas explicitas sao apresentadas ostensivarnente com o objectivo de alcan<;ar urn acordo pela troca ou pela realiza<;ao de
urn interesse comum onde existem interesses opostos ou em conflito', 16 • Para este
autor, pais, n:io existe negocia<;:io sem a presen<;a de urn conflito de interesses que e
resolvido pela cria<;io de urn interesse comum.
16 lkle, Fred Charles, How Natiom N(gotiau, Kraus .Reprint Co., Millwood, New York, 1976, p. 3·4.
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0 aurar frances Alain Plainrey, numa obra sabre a negociac;:io internacional,
adopta a defini~ao de outro autor frances, L. Constantin, alias concebida para a
negociac;ao no sector privado, segundo a qual a negociac;:io seria 0 conjunto de
pd.ticas que permirem compor pacificamente os interesses antag6nkos ou divergentes de gru pas ou enridades so dais aut6nomas'' 17 •
Nesta Ultima definic;ao, a par com os confliros de interesses ou interesse opostos, referem-se os inreresses divergentes o que, quanta a n6s, constitui j:l uma
melhoria em rela~ao a primeira defini~ao que considera que uma negocia~ao pressup6e sempce urn confliro de in recesses. Com efeiro, quando existem apenaS' inreresses divergentes de dois Estados em rela~ao a urn ou a urn conjunto de problemas, pode verificar-se a necessidade de negociac;ao sem que exisra, na realidade,
urn conjlito ou oposifao de in recesses.
Se bern que na grande maioria das negociac;6es internacionais se verifique. a
presenc;a de oposic;ao au divergencia de interesses nao consideramos, porCm, como
essendal para a definic;ao de" negociac;ao internacional a presenc;a ou confronrac;ao
de interesses opostos au divergentes.
'"
Para melhor se compreender este ponro de vista citamos apenas dais exemplos.
No primeiro exemplo os Estados A e B celebrarn entre si urn acordo de assistencia mUtua pelo qual ambos se comprometem a auxiliar-se mutuamente no caso de
agressao de algurn deles por urn terceiro Estado. Supondo que este acordo nao contern outras clausulas substantivas senao aquelas que estabelecem a obriga~ao redproca
de ajuda, estarnos em presen~a de urn acordo que resultou de urna negocia~ao que
teve par objectivo a concertac;ao entre os dais Estados acerca de urn problema de
interesse mUtua nao estando presente qualquer oposic;ao ou divergCncia de intecesses.
No segundo exemplo os Estados A e B pretendem ser designados membros de
duas comiss6es diferentes da ONU e esrabelecem urn acordo entre ·si para se
apoiarem muruamente nas suas candidaturas. Nao existe neste caso qualquer oposic;:io de interesses entre ~bas os Estados pais pretendem sec membros de comiss6es diferentes. Poded. dizer-se, no entanto, qu~ existem interesses divergentes dos
dais Estados que sao reduzidos par via de uma negociac;ao a urn interesse reciproco que e 0 apoio mt\tuo.
Observamos tamb~m, de passagem, que no primeiro exemplo se mencio.na
uma ~egociac;ao de ripo formal e no segundo, uma negociac;ao de ripo infonnttl
Como se poded. verificar, os casas que acabamos de citar nao cabem ambos
nas definic;Oes de Ikle e de Constantin, mas cabem, perfeitamente, porCm, nas
defini~6es por n6s avan~adas de uma negocia~ao internacional entendida como
uma concerrac;iio entre Estados para se chegar a urn acordo sabre urn problema de
interesse comum ou redproco que quando e conduzida par intermedi<i.rios ou
agentes diplomaticos se designa por negociariio diplomdtica.
11

2. Prindpios e metodos de negocia~ao diplomatica
A an:llise dos prindpios e merodos a que deve obedecer uma negocia~ao diplom<ltica exigiria, s6 par si, a elaborac;ao de urn livro, tao vasta e compl"exa e a matCria.
17

L. Constantin, Psychologie de Ia nlgociation: lconomie priu!e, P.U.F., Paris, p. 35; cir. in AJain
Plainrey, La N!gociation fnternationale - Principes e methodes, Centre National de Ia Recherche
Sciemifique, Paris, 1980, p. 18.
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Nao cabe, pais, no espa~o estreito de urn capitulo, aprofundar urn assunto que certamente

e cheio

de interesse para o estudioso. Par isso nos limitamos a trac;ar

algumas ideias gerais que poderao ser depois aprofundadas atraves da bibliografia
disponivd.
Devemos advertir, no entanto, que em bora essa bibliografia seja abundance,
nffo ~xiste todavia, a nosso vee, urn manual suficientemente completo, que consti~
tua uma sfntese v:ilida da experiCncia e da teoria sabre a recnica da negociac;ao
internacional ou diplom:hica, vista nos seus aspectos genericos e sem referCncia

especial a situa~6es espedficas no panorama das rela~6es internacionais. Alguns
trabalhos de cad.cter geral que existem sao, porem, fracas no aspecto te6rico e
pecarn por falra de uma sistematiza~ao racional; outros, de indiscutfvel valor re6rko cefecem-se a certos aspectos parcelares da negociac;ao au baseiam-se na analise
de conj unturas au situac;:Oes internacionais particulares.

a) Definifiio do objectivo da negociafiio

.

A primeira condic;ao a preencher para se proceder a uma negociac;:io consiste
na defini~ao do objectivo da negocia~o. Tal defini~ao compete ao poder politico
e dever:i sec feita com roda a possivel precisffo a fim de permitir aos negociadores
preparar e conduzir a negociac;:io com vista a urn resulrado que satisfac;a as interesses nacionais em causa. -A imprecis:io na definic;:io do objectivo au objectivos de
uma negocia~ao s6 poded dificulrar o trabalho dos negociadores e criar urn risco
de insuCesso· de uma negociac;ao.

b) PreparafiiO da negqciafiio
Fixado a objective da negociac;:io, a primeiro prindpio a reter em materia de
negocia~ao

e

0

de que a sua

prepara~ao

constirui urn elemento fundamental ou

decisivo para o seu Cxiro. A necessidade de uma cuidada preparac;:io aumenta natu-

ralmente com o grau da importilncia e da complexidade da negocia~ao.
A primeira fase a considerar nesse trabalho previa de prepara~ao consiste na
recolha de elementos de informa~ao: informa~ao destinada a conhecer perfeitamente o problema ou problemas a discutir e a facilirar a argumenta~ao favod.vel ~
respectiva parte e tambem a conhecer da melhor forma as interesses, as pontos de
vista e as objectives da outra parte e a maneira de ser dos seus eventuais negocia-

dores.
Quando

OS

.
problemas a discutir SaO de natureza compJexa e altarnente tecnica

torna-se necessaria recorrer a periras para a recolha dos elementos necess<irios. Par

ourro !ado, o grande progresso verificado hoje em materia de tecnicas de informa~ao permite que a recolha de informa~ao se possa fazer de forma rapida e completa desde que exista uma organiza~ao apropriada para o fazer, o que nem sempre
atonrece.

Na recolha de informa~6es que deverao servir de base a uma dada negocia~ao
h:\ que ter em conta, como ja deiximos dito, nao apenas a prepara~ao do nosso
c_aso, do caso que nos compere defender, mas igt.ialmente do caso da outra parte.
E moira imporrante para o born andamento de uma negociac;:io conhecer as
objectivos e as condicionalismos de varia ordem em que se desenvolver<i a actuac;:io da parte contr<iria. Aqueles que s6 pensam nas suas raz6es e menosprezam au

ignorarn as raz6es da outra parte s6 muito dificilmente poderao chegar a conceber
as soluc;6es au aceirar as compromissos que sao necess<irios para se chegar a urn

acordo final.
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A recolha de informas::io segue-se naturalmente a sua sistematizas:ao e estudo
com a finalidade de se formular uma posi~ao de negocia~ao.
Analisada a informa~ao disponfvel torna-se necessaria tra~ar a estrategia da
negocia~ao. A designa~ao de estrategia no domfnio da negocia~ao e naturalmente
emprestada pela ciencia militar na qual e, geralmente, definida como a "arte de
empregar as for~as milirares para se conseguir obter os resultados fixados pela polftica". Contrap6e-se :1 d.ctica que consiste na "arte de se empregar as armas no
combate para obter o m<iximo rendimento". A estrategia na negocias:ao poded.
definir-se como o conjtmto sistematizado de meios para se comeguir alcm!far o objectivo fixado para a negociafao ou, em termos mais simples, a orientaflio geral que se
pretende dar ii negociafiio a jim de se realizar o objectivo que !he foi fixado. A ractica
da negocia<;:io consistid., por outro lado, no conjunto das formas de actuafiio utilizadas pelo negociador 110 dectmo da negociafiio.
A definis:ao do objectivo ou objectivos da negocia~o consticui, como vimos,
uma fun~ao polftica e compete, portanto, aos 6rgaos polfticos faze-lo. A estrategia
da negocia~ao e, por vezes, igualmente tra~ada pelos <lrgaos polfticos mas nao tern
necessariarnente de o sec. E preferfvel deixar ao negociador a liberdade de adoptar
a estrategia que julgue mais adequada para a realiza~ao do objectivo ou objectivos
fixados a nfvel polftico ou, pelo menos, ftxar-se essa estrategia de acordo com o
negociador.

E evidente que a adop~ao de uma estrategia adequada constitui tarnbem uma
das condi~6es essenciais .para o sucesso de urn a negocia~ao. A adop~ao de esrrategias diversas ou contradit6rias, pela confusao que lan~a no campo contr:irio dificulta seriamente ou impossibilita a negocias::io. Isto n:io significa que uma estrate-

gia adoptada para uma negocia~ao nao possa ser flexfvel e susceptfvel de
adapta~6es consoanre a evolu~ao das circunsdncias. Mas qualquer alrera~ao de
estrategia dever:i ser feira apenas com a inrerven~ao do negociador sob pena de
poder prejudicar o resulrado da negocia~ao.
A fase da prepara~ao da negocia~ao complera-se com a designa~ao do negociador e da sua equipa de apoio. Trata-se de uma fun~ao que compete inteiramente
ao poder polfrico. Na escolha do negociador e dos seus colaboradores deve-se
naturalmente ter em conta a natureza da negocia<;ffo em vista e o objectivo para

ela fixado. E 6bvio que as qualidades do negociador consrituem rambem urn factor.importante 11:0 sucesso de uma negocias:ao. E este, porem, urn aspecto de que
nos ocuparemos mais adiante.

c) Condttfiio da negpciafiio

Quando se passa da fase da prepara~ao para a fase da condu~ao efecriva da
negodas:ao

h:i que ter em conta aquilo a que chamamos t:ictica da negocias:ao, ou

seja, o conjunto das varias formas de acrua~ao que o negociador uriliza para conseguir realizar o objecrivo ou objectivos fixados poliricamente para a negocia~ao.
A adop~ao da tdctica da negocia~ao e fun~ao exclusiva do negociador. Os modos
de actua~ao numa determinada negocia~ao sao elementos muiro ligados a personalidade do negociador para poderem esrar sujeiros a imposi~6es externas.
Qualquer divergencia entre 0 poder politico e 0 negociador quanto a forma de
conduzir a negocia~ao s6 pode ser resolvida pela subsritui~ao do negociador e nao
por qualquer tentativa directa ou indirecta de alterar a ractica de negocia~ao por
ele adoptada.
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A necessidade de organizar a negocia~ao especialmenre quando se trata de
negocia~6es complexas e que envolvem grande nllmero de participantes, levanta
indmeros problemas de ordem t:lctica que podem ir desde a configura~ao da mesa
da confer~ncia fixa~ao da ordem do dia.
Em negocia~6es importances e diflceis a elabora~ao da ordem do dia deve ser
feita com grande cautela, pois a aprova~ao de uma determinada ordem do dia
pode envolver a aceita~ao de dererminados prindpios, nem sempre patenres, ou a
aceita~ao de determinada orienta~ao da parte contr:iria que !he poder:l trazer van-

a

tagens no decurso da negocia<;ao.
•
As ordens do dia devem ser claras e exnemamente sin[(~tkas. Uma ordem do
dia muito exrensa e pormenorizada pode levanrar inllmeros problemas e originar
are a anrecipa~:io da discuss:io de certos pontos, o que constitui a subvers:io da

propria fun<;ao de uma ordem do d!a. Outra vantagem das ordens do dia sinteticas e a de permitir uma maior flexibilidade quanta as materias a discutir. A rigidez
de uma ordem do dia est:l na ordem directa da sua pormenoriza~ao.
A flexibilidade ou rigidez de uma ordem do dia esr:lligada tambem a questao de
saber se apos aprovada deve sec rigorosamente cumprida ou pode ser alterada no
decurso da negocia~ao. E clara que em prindpio uma ordem do dia discutida e
aprovada pelas panes numa negocia~a:o deve sec cumprida. Resta saber se em virtude das circunsr:lncias ou conclus6es supervenienres a ordem do dia pode ser ou

nao alrerada. 0 concurso de vontades que levou a elabora~ao e aprova~ao de urn a
ordem do dia pode igualmente levar a sua altera~ao. No plano pr:itico ha, porem,
que distinguir entre a ordem do dia de uma negocia~ao bilateral e a ordem do dia
de uma negocia~ao multilateral. Se numa negocia~ao bilateral, em que ha apenas
duas partes e, por conseguinte, duas vonrades, e f:icil admitir-se em certas drcunstincias o encontro de vontades necess:irio para a altera~ao de uma ordem do dia
previamente aceite, j<l numa negocia~ao mutilareral, especialmente naquelas em que

as partes sao muito numerosas, tal possibilidade e quase impossfvel de se verificar.
Poe outro !ado, mesmo numa negoda~ao bilateral se uma das partes nffo aceita
a alrera~ao da ordem do dia, esta nffo se poded. efectuar e fica-se, por conseguinre,

perante urn duplo dilema: a parte que nao aceita a altera~ao tera que escolher
entre aceitar a altera~ao proposta ou interromper a negocia~ffo; e a parte que pre-

tende a altera~ao ter:l que escolher entre renunciar a proposta de altera~ao ou
interromper a negocia~ao. So a equipondera~ao dos interesses em jogo para cada
uma das partes, que s6 se poded. fazer em cada caso concreto, poder<i permirir
uma decisffo de cada uma das partes que permita o prosseguimento da negocia~ao.

Podem elaborar-se ordens do dia que prevejam nelas proprias a sua altera<;ao ou
extensao, com uma entrada, por exemplo,
r~ncia

expressa

a possibilidade de

de "outros assunros", ou mesmo uma refe-

uma das partes levantar qualquer outro ponto nao

contemplado expressamente na ordem do dia. Mas numa negocia~ao a ourra ou

outras partes quando urn assunto novo e levantado, ao abrigo de tal disposi~ao, podera
ou poderao sempre recusar-se a discuti-lo alegando &Ita de prepara~ao para o fazer. Se
tais d<iusulas sao concebfveis em conferCncias ou encontros internacionais que nao
tenham urn car<icter de negocia~ao, numa negocia~ao propdamente dita sao diffceis de
se admitir e no caso de serem inscritas na ordem do &a sao de duvidosa eficicia 18 •

18

Veja-se sobre o assunto o que diz Fred Charles Ikle, ob. cit., pp. 95-99.
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Aprovada uma ordem do dia a condu~ao das negocia~6es deve prosseguir por
forma expeditiva. Todas as medidas que possam ser tomadas para abreviar as discuss6es e mant~-las dentro dos devidos limites, afastando tudo o que (; irrelevance
para a negodacya:o em curso, contribui para a seu sucesso. Intervency6es longas e

repetidas, com considera~es pouco pertinentes para a resolu~ao dos problemas
em debate, s6 servem para provocar confusao, arrastar as discuss6es e dificulrar a
identifica~ao das solu~6es adequadas. Uma negocia~ao demasiadamente arrastada e
confusa (; uma negocia~ao em perigo de sossobrar.
Outros prindpios importantes a ter em conta na conducyao das negociac;6es sao
o de negociar

de

boa fe, evitar falsidades, usar

de

boas maneiras, manter a calma

em mdas as circunsta.ncias e criar urn ambiente favor:ivel entre as eq uipas de negociadores.
Existem v<irias formas de se conceber a boa f~ numa negociac;ao. A prlmeira, e
a que nos parece mais importante, (; aquela que identifica boa ft com a vontade de
negociar, de chegar a urn acordo sabre determinado problema. Ha palses que por
vezes aceitam uma negociacyao par determinadas raWes pollticas mas com o pro-

p6sito fixo de nao chegar a urn acordo. Chama-se a isso negociar de md ft, ou
seja, "negociar sem o prop6sito de negociar". Outra concepcyao de boa fe na negocia~ao (; aqueJa que neJa incJui 0 prop6sito de nao ocultar OS objectivos que Se pretendem alcan~ar com a negocia~ao. Outra ainda (; a que inclui o principia de se
evitar quaisquer afumac;Oes falsas no decurso da negociacyio. 0 usa da mentira nas
negodacy6es s6 pade levar ao seu fracasso pais destr6i a confiancya entre as negociadores, condicyio necessaria para se atingir urn resultado.
·
Finalmente, o sucesso de uma negociac;ao depende muito do born ambiente

criado entre as equipas de negocia~ao. Esse ambiente (; facilitado pela atitude de
cordialidade que dever:i ser a norma de todos os participantes e pela calma que
dever:i sempre sec mantida pelos intervenientes na discussao, particularmente em
rela~ao aos problemas mais espinhosos e delicados que possam surgir no decurso
da negocia~ao. Qualquer que seja o valor da argumenta~ao utilizada, aquele que

a

conseguir manter a calma volta da mesa das negociac;Oes leva sempre a palma
aquele que se exalta e se lanc;a em invectivas.
Exceptuam-se apenas as intervenc;Oes emocionais que sao calculadas para produzir urn determinado efeito, pais estas sao o fruto, n:io de urn incontrolado emodonalismo mas de uma t:ictica premeditada e maduramente pensada. Trata-se,
porem, de casas excepcionais que rem que ser cuidadosamente ponderados pais
envolvem sempre o risco de n:io produzir o efeito desejado voltando-se o feitic;o
contra o feiticeiro.

Para alem dos princfpios basicos que deixamos enunciados e que sao como que
as pressupostos materiais e psicol6gicos da negociac;ao devemos examinar mais de
perto aquila que consiste 0 amago da negociac;ao, au seja, a argumentacyao utilizada e todos as seus particulares desenvolvimentos e mat~rias reladonadas.
A argumentacy:io utilizada pelo negociador deve sec coecente evitando, par

conseguinte, qualquer contradi~ao que possa sec explorada pelo oponente. Deve,
alem disso, ser clara, s6bria e evitar ofender as susceptibilidades da outra ou
outras partes. No desenvolvimento dessa argumentac;io deve procurar-se sempte
dar uma impress:io de flrmeza, 0 que nao significa dureza, e nao exclui 0 tom

cordial e a pr6pria flexibilidade quanta as posi~6es tomadas ou as propostas
apresentadas.
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Diplomatas inexperientes ou com pouca propensao para o ofkio de negociador
confundem muitas vezes firmeza cOm dureza, criando a hostilidade da outra ou
outras partes e dificultando ou impossibilitando urn desfecho favoravel da negociasao. Em sentido inverso nao se deve confundir cordialidade e calma com fraqueza. Sao precisarnente os indivfduos de boas maneiras e tranguilos que geralmente se revelam como os negociadores com maior firmeza. E caso aqui para
lembrar a famosa expressao de Bismarck da "mao de ferro com luva de veludo".
Poe outro lado, se o objectivo da negociac;:io ~ o de se encontrar urn compromisso entre duas ou mais posisoes diferentes ou opostas, a flexibilidade nao se
pode, por~m, entender como ausi:ncia de firmeza na defesa dos interesses de uma
parte em relac;ao a outra ou outras, mas sim uma possibilidade de variac;:io entre os •
objectivos m.Uimos e os objectivos mfnimos a atingir, em ordem a conseguir
encontrar a soluc;:io de compromisso que permita o aqndo entre as partes.
A flexibilidade deve, tarnb~m, ser usada com cuidado por forma a que qualquer recuo de uma posic;:io assumida corresponda a urn equivalence recuo na posisao ou posisoes avansadas pela outra parte.
A negociasao ~ conduzida geralmente de forma progressiva, atrav6 da consolidac;:io de certos compromissos parciais a que se chega na discussao e o regism dos
ponms consid~rados pelas partes como na:o connoversos o que permite chegar,
gradualmente, a urn compromisso final. Ja Francis Bacon afirmava: "Em todas as
negociac;6es diffceis, nao se deve semear e colher imediatamente; mas, sim, prepa~
rar o neg6cio e colher os resultados gradualmente" 19 .
3. 0 negociador
0 que, a nosso ver, pode atribuir particular importancia a certas qualidades
humanas em relac;a:o a certas profiss6es ou aCrividades, ~ o gra.u ou intensidade em
que essas qualidades sao exigidas para o born desempenho de certa actividade. No
que se refere em particular ao negociador, se quisermos identificar uma qualidade~
-chave que possa definir o born negociador dirfamos que ~ a paciencia.
Fransois de Callieres que, nos prindpios do s~culo XVIII, dedicou urn estudo
profundo a definisao de urn born negociador, depois de enumerar v:irias qualidades importantes que, no seu en tender, ele 9eve possuir afirffia: "Para ser bern sucedido neste g~nero de ocupasao, deve falar menos do que ouvir, necessita de calma,
de auto domfnio, bastanre discric;ao e uma paci~ncia a toda a provi' 20 ,
Se outra qualidade pretendessemos salientar para caracterizar urn born negociador, a par com a paciencia, didamos, sem hesitar, que seria a habilidade para
encontrar soluf6es de compromisso, o que ~' certamente, bastante vago e at~ redundance. A melhor forma, por~m, de explicar esta habilidade especial sera a de transcrever uma p<igina nod.vel de Callihes que, com uma impressionante precisao des~
creve esse particular dom do negociador bern sucedido. Diz Callie res: ''Dado que os

negocios siio geralmente espinhosos pela dijict~ldade que existe em ajustar os interesses,
tantas vezes opostos~ entre os Prfncipes e os Estados, que niio reconhecem quaisquer
19 Francis BaCon, Essap and New Atlantis, Walcer J. Black, Nova Iorque, 1942, p. 200.
2 Callihes, Fran~ois de, De Ia Mani~re de Negocier avec les Souveraim, tk /'uti/itt tks Negociatiom, du
choix des Ambassadum & de1 Envoyu; & des qualitez. mmsaim pour rm1sir dam w emp/ois, Bruxelas,
1716, p. 33,
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juizes das sttas pretens5es~ t necessdrio que aquele que foi encarregado de se ocupar de
tais negocios empregue a sua habilidade a diminuir e aplanar essas dificuldades, niio
apenas pelos expedientes que o seu engenho !he sugere, mas ainda por urn esplrito conciliador e flexlvel que saiba amoldttr-se e acomodar-se ils paixifes e mesmo aos cttprichos
e lts prevenl'ifes daqueles com quem trttta. Urn homem diflcil e de feitio duro e contrariante ttumenta as di/ict~ldades decorrentes dos negocios pela nufeza do setl temperamenta que acirrtt e aliena os esplritos e transfomut por vezes bagatelas e pretens6es mal
jimdttdtts em negocios de importdncitt criando-se entrttves que o bloqueiam aontinuamente no decurso da negociariio.
Existe na forma de negociar uma certa dexteridade que consiste em tomar os assuntos pelo dngulo mais fiici4 o que urn autor antigo (Epicteto} exprime assim: Cada coisa
tern dutts pegas, umtt que a to rna mttis foci! e outrtt que t1 torntt mais diflcil de tramportttr. Niio a tomes mmctt pela md pega pois assim niio t1 poderds pegar ou transportar: pegtt-tl antes pelo born !ado e poderds trttnsportd-la sem dificuldades.
0 meio mais seguro de to mar a boa pega t! de fozer com que aqueles com quem
se trtlttl, vejam que t! do seu proprio interesse aceitar as proposttls que !he siio ftitas
e niio, fozer-lhas conhecer apenas por razOes eftctivas; e ainda, com modos agraddveis, condescender com os seus sentimentos em relarlio i'ts coisas que niio silo essencialmente contrdrias aos fins que se pretende alcanrar, o que levard insensivelmente a

uma condescendencia semelhante quanto a outras coisas que slio algumas vezes mais
importantes .
.. .Devem-se evitar as contestaf5es azedas e obstinadas com os Prfncipes e os ·seus
Ministros e apresentar-lhes as raz5es sem muito calar e sem querer ter sempre a ttltima
palavra e /ago que se verifica que os seus dnimos esca!dam at! um certo ponto e ficam
mal dispostos t! pmdente mudar de asstmto e remeter t1 discrmiio do ponto em questiio
para uma ocasiiio mttis propfcitt, seja pela mudanl'a da conjuntura dos mgocios ou da
Stitt disposiriio ou estttdo de dnimo que niio t! sempre o mesmo por causa da desigualdade e da inconstdncitt natural dos homens. E necessdrio que o negociador contribua
com os seus modos e com t1 Stitt afobilidttde pam por o Principe com quem trata em
estttdo de ouvir e acolher fovomvelmente aqui!o que tern t1 dizer-lhe, o que depende
muitas vezes tanto da maneira de o fazer como da natureza da prOpria coisa.
Urn esplrito ttgraddvel, claro e esclarecido, que possua t1 arte de propor os negocios
mais importantes como coisas foceis e vantajosas lis partes interessadas e que sa be foz~
-lo por uma fonna foci/ e insinuante, realiza mais de metade do seu trabalho e encontra grande focilidade em termind-lo.
.
Urn negociador hdbil deve evitttr cuidadosamente a to/a vaidade de querer passar
por homem ttrgtlto e hdbil; para niio lanl'ar t1 desconjimtftl no esplrito daqueles com
quem negoceia deve, pelo contrdrio, procurar convenc~-los da sua sinceridade e da sua
boa fl e da inteireza das suas intenr5es para fozer concertar os interesses que estlio a seu
cargo com aqueles do Principe ou do Estado junto do qual se acha ttcreditttdo, verdadeiro e so/ido objectiVO para que devem tender totfas tiS negocia(ifes" 21 ,
Como se pode verificar, em poucas e lucidas palavras, reveladoras de salida
experi~ncia e de grande penetra~ao, Callieres sintetiza aquelas qualidades do negociador de talento que reunimos sob a designa~ao de habilidade para encontrar soluf5es de compromisso.
·
21

Ob cit., pp 128-132
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6. D)

J:i

Promo~ao

tivemos ocasiao de referir que a representac;a:o, a informac;ao e a negociac;a:o,

constituem elementos essenciais da actividade diplom<itica. COmpete-nos agora
analisar os outros elementos da actividade diplom<itica que caracterizamos como

acess6r1os ou complementares.
Principiaremos por aquele elemento da actividade diplomatica que se designa
geralmente por promoriio. Tal como no caso dos outros elementos ja analisados, a
promoriio pode ser entendida nurri sentido muito amplo, o que levaria a fazer nele.
caber praticamente toda a actividade diplom:itica, ou num sentido mais restrito,

que e aquele que adoptamos, e que se pode definir como o conjunto das ac~6es
exercidas pelo agenre diplom:itico no sentido de criar ou incremenrar cerro tipo de
rela~6es entre o Estado acreditante e o Estado receptor. A

promoriio pressup6e, por

conseguinte, a iniciativa e a impulsiio.
Quer a representac;ao quer a negociac;ao, podem ser visros como elementos

puramente passivos e rotineiros da actividade diplomatica. Pelo facto d 0 agente
diplom:itico ser acreditado junto de urn cerro Estado ele passa, automaticamente,
a ser representative e o exerdcio dessa representatividade pode pOr-se em marcha

por iniciativa alheia. Por outro !ado a iniciativa da negocia~ao, formal ou informal,
pode partir da outra parte. A promoriio constitui o elemento impulsionador ou
dinfunico da actividade diplomatica atraves do qual se intensifica a representa~ao e
se origina e se .incrementa a negociac;ao e se da maior vida aos outros elementos da
actividade diplomatica procurando desenvolver as rela~6es entre Estados em todos
os seus aspeccos.

Quando se fala em promo~ao evidenciam-se, geralmente, dais aspectos: a promoriio das rela~6es econ6micas e das rela~6es culturais. lsso deve-se ao facto das
rela<;6es econ6micas e culturais serem dois sectores onde o factor concorrencional

e a necessidade de

actua~ao

espedfica dentro de cada Estado pelos Estados interes-

sados, mais se fazer senrir. Por isso as miss6es diplom:iticas mais importances se
acham dotadas de recnicos para poderem exercer uma acc;ao eficaz nesses domfnios

tao especializados. E e ainda pelas mesmas raz6es que a Conven~ao de Viena sobre
diplomaticas ao enumerar, no seu artigo 3. 0 as fun~6es das miss6es diplomchicas, singulariza, no que se refere apromoflio, 0 desenvolvimenro d~ "relac;6es
rela~6es

econ6micas, culturais e ciendficas".
.
Deve acrescentar-se que a promosao comercial de urn Esrado junto \de outro

ou ourros Estados constitui uma actividade antiqulssima e que esta ligada as origens da institui~ao consular. E provavel que a Grecia antiga mantinha ja no
Egipto e noutras regi6es vizinhas represenrantes cujo cad.cter se assemelhava
muito ao dos agentes consulares modernos. A exisrencia destes agentes consulares

na !dade Media ja se pode perfeitamente documentar, nascida das necessidades do
intenso comercio desenvolvido na bacia do Mediterrlneo. Eles representavam nao
s6 os interesses comerciais dos diferenres Esrados como funcionavam, tambem,
como :irbitros nas disputas comerciais que naturalmente abundavam. A designa~ao
de consul mercatorum que lhes era dada aponta para a natureza de magistratura
que a fun~ao a principia tinha 22 •

22

Douglas Busk, TIJ~ Craft of Diplomacy, Frederick A. Praeger, Nova Iorque - Washington - Londres,

1967, pp. 124-5.
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Finalmente, nao esque~amos a importante ac~ao de promo~ao no capitulo da
informa~ao a que ja aludimos anteriormente. Esta actividade era designada antes
pela palavra propaganda, alias com inteira propriedade, pois a palavra latina provern de propagare, ou seja, difundir, disseminar, espalhar. Em virtude, porem, do
mau uso dado a esta actividade pelos regimes totalitarios, particularmente no peelado que antecedeu a segunda guerra mundial, a palavra adquiriu urn sentido pejorativo o que levou a utiliza~ao impr6pria da palavra informariio para designar uma
actividade que melhor seria descrita pela palavra difiuiio que significa o mesmo
que propaganda.
A palavra propaganda foi utilizada e consagrada primeiramente para designar a
congrega~ao da Igreja Catolica, criada no seculo XVI, para dilatar a fe crista, ou
seja, missionar os povos que desconheciam o cristianismo: a congregac;:ao chamada
da Propaganda Fide. 0 mau nome dado a actividade dita de propaganda no campo
politico foi, porem, tal que a propria Igreja se sentiu for~ada a mudar a designa~ao
daquela centenaria institui~iio que hoje se cha.ma Congrega~iio para a
Evangeliza~iio dos Povos.
Esta acrividade de propagar ou d.ifundir a informa~iio respeitante a urn determinado pais noutros pafses, nada tern que ver, naturalmente, com a acdviclade de
informa~iio dos
antes na fun~ao

7. E)

agentes diplomaticos de que tratamos mais acima, pois se insere
de promoriio que acabamos de examinar.

Protec~iio

Se tomarmos a palavra protec~iio num sentido muito generico de defesa de
todos os interesses do Estado e dos seus cidadiios num determinado pals, a protec~ao exercida pelos diplomatas poderia abranger toda a sua actividade profissional,
como ja observamos, tambem, a respeito da representa~ao. A protec~iio como elemento constitudvo da actividade diplom<itica ~ poe n6s tomada, por~m, num sent.ido restrito, consistindo, poe urn lado, na proteq:3o de certos interesses espedficos do Esrado acreditante e, por outro lado, na protee<;3o gen~rlca dos intecesses

dos cidadaos do Estado acreditante junto do Estado receptor.
Quanta aos interesses espedficos do Estado que o diplomata representa eles
sao, fundamentalmente, de duas categorias: a) 0 cumprimento de obriga~6es do
Estado receptor para com o Estado acreditante; b) e a defesa dos interesses patrimoniais do Estado acredirante no Esrado receptor. 0 Estado A compromete-se
por acordo a praticar certos aetas ou fazer certas presta<;6es em favor do Estado B.
No caso do Estado A niio cumprir essas obriga~6es o representante diplomatico do
Estado B intervem junto do Governo do Estado A para que essas obriga~oes sejam
cumpridas. Poe outro !ado, o Estado B poder:l ter certos bens patrimoniais localizados no Estado A ou sob o seu controlo. Compete ao representante diplomatico
do Estado B protegee esses bens patrimoniais. Nestes v:lrios casas o diplomata
exerce, pais, uma func;:3o de proteo;ao dos direitos e interesses especfficos do

Estado que representa junto do Estado onde se acha acreditado.
Mas a fun~ao protectora do diplomata abrange, alem disso, a protec~iio dos
d.ireitos e intecesses dos nacionais do Estado que representa. Essa protec~iio e multi pia e variada e levanta, naturalmente, muitos problemas de car:lcter essoncialmente judd.ico. De uma forma muito geral, pode dizer-se que o diplomata protege
todos OS interesses legftimos de caracter pessoal e patrimonial dos cidadaos do
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Esrado que representa, que se encontrem radicados ou de passagem no pals onde
o diplomara exerce as suas fun~6es.
No que se refere, em particular, aos interesses que dependem da actuac;ao das
autoridades locais, essa protecc;ao torna-se necessaria apenas quando essas autoddades n:io se mostram diHg~ntes ou se negam a dar aos referidos nacionais o tratamento a que eles tCm direito, de acordo com as leis nadonais e os acordos internacionais. A intervenc;ao do represenrante diplomcitico ou consular torna-se, nesse
caso, indispens:lvel.
Nourras sirua~6es, em que a solu~ao dos problemas nao depende da inrerven~ao das auroridades locais, os representantes diplomaticos e consulares sao obrigados igualmente a intervh para protegee os nacionais do Estado que representam,
como nos casas de necessidade de reparria~ao por falta de meios de subsisrencia ou
nos casas de emergencia resultantes de greves de transpone, roubos, doenc;a sllbita,
cani.srrofes pllblicas, perturbac;Oes da ordem, guerra ou guerra civil, etc. Em wdos
estes casas o agente diplom:itico e consular surge, nitidamente, no papel de protector dos interesses dos nadonais do Estado que representa e a sua actuas:ao e
decisiva para a efectiva protecs::io desses interesses.
8. F) Extensao externa do servi~o publico
Ourro elemento complementar da actividade diplomatica consiste na extensiio
extema do servifo publico de urn Estado no territ6rio de ourro Esrado atraves das
miss6es diplom:idcas e consulares.
Os cidadaos de urn dererminado Estado, quando se encontram no rerrir6rio de
outro Estado, a titulo permanente ou transit6rio, tCm por vezes necessidade de
recorrer aos servis:os pU.bJicos nacionais para o exerdcio dos seus direitos ou o
cumprimento das suas obrigas:6es. Para esse efeiro as miss6es diplom<iticas e os
consulados est:io autorizados legalmente a actuarem a favor dos respectivos nacionais em Iugar de certos servis:os pU.blicos fundamentais, como sejam o regis to civil,
o notariado, o recenseamento eleitoral, o servis:o militar, a emiss:io de passaportes
e outros documentos, etc.
Para alem dos cidadaos propriamenre diros, acontece, tambem, que os diversos
meios de transporte de urn determinado Esrado podem transirar pelo territ6rio de
outro Esrado o que exige, geralmenre, a prarica de formalidades com a inrerven~ao
de representantes oficiais do pals da nacionalidade dos referidos meios de transporte. Esta necessidade evidenciou-se primeiramente com a passagem de navios de
urn determinado Esrado nos portos de ourro Estado e isso levou ao estabelecimento de certos consulados em portos de maior movimento. Hoje, com o desenvolvimento das comunicas:6es rodovhirias e aCreas, a necessidade de uma extensao
externa dos servis:os pllblicos que tern que intervir em territ6rio estrangeiro para o
regular escoamento desse trafego, atimentou consideravelmente.
Q mesmo acontece ainda com 0 movimento de mercaaorias.entre OS diferenteS
Estados que exige por vezes a prarica de acros publicos ou formalidades em territ6rio estrangeiro por representantes diplom<iricos ou consulares.
E esse hoje urn aspecto rotineiro, que enrrou nos habiros da civiliza~ao em que
vivemos e ao qual geralmente n:io se d:i muita importfulcia, mas que constitui, no
entanto, urn elemento importance da actividade diplom<itica tomada no seu sentido generico.
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9. As fun~oes das missoes permanentes junto das Organiza~oes

lnternaclonais. De acordo com a sua natureza espedfica, as funcy6es das miss6es

permanentes junto dos Organismos lnternacionais diferem urn tanto das fun~oes
das missoes diplomaticas bilaterais. Essas diferen~as nao sao, porem, fundamentais,
pois que no que respeita as fiwc;6es que chamamos essenciais - representa«;::io,
negociac;:io e informa«;::io - elas s:io comuns as duas esp~cies de miss6es.
0 artigo 6. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975 enumera as fun~6es das miss6es permanentes da seguinte forma:

a) assegurar a representa~ao do Esrado de envio junto da Organiza~ao;
b) manter a liga~ao entre o Esrado de envio e a Organiza~ao;

c) conduzir as negociac;6es com a Organiza«;::io e no seu quadro;
d) informar-se das acrividades da Organiza~ao e dar conta dessas informa~6es
ao Governo do Estado de envio;
e) assegurar a participa~ao do Estado de envio nas actividades da Organiza~ao;
f) protegee os interesses do Estado de envio junto da Organiza~ao;
g) promover a realiza~ao dos objecrivos e prindpios da Organiza~ao cooperando com esta e dentro do seu quadro.

As fun~oes referidas nas allneas a), c) e d) correspondem a reprerentariio, negociariio e informariio. A fun~ao mencionada na allnea f) corresponde a protec¢o. Na
allnea g) refere-se a promo~ao dos objecrivos e prindpios da Organiza~ao, o que
difere da fun~ao de promoriio da missao diplomatica bilateral que respeira a·promo«;::io dos interesses do prOprio Estado que represeiua. Neste aspecto a miss:io
permanente junto de uma Organizacy:io lnternadonal denota uma natureza dife-

rente da missao diplomatica bilateral.
Restam-nos as fun~6es referidas nas allneas b) e e) que consisrem em manter
a ligariio entre o Estado de envio e a Organizariio e arsegurar a participariio do
Ertado de envio nas actividades da Organizariio: A referencia a estas fun~6es como
actividades aut6nomas parece-nos superflua pais elas se acharn compreendidas
perfeitamente nas outras funcy6es de representacy:io, negociacy:io, informacy:io e
promo~ao.

No que se refere as funcy6es das miss6es permti.nentes de observacy:io, que sao as
miss6es que os Estados n:io-membros mantem junto das Organizacy6es
lnternacionais, a "Convency:io de Viena" de 1975, no seu arrigo 7. 0 , menciona as
trCs fun«;:6es essenciais de representaflio. negociaflio e informaflio.

Sobre o entendimento a dar a esras fun~6es nada h:i a acrescentar do que ja foi
diro nos paragrafus anteriores relativos as fun~6es da missao diplomatica bilateral.

§ 2.0
ORGANICA E ESTATUTO DA MISSA.O DIPLOMATICA
10. A orgmica e o estatuto da miss:io diplom3tica. Uma determinada miss:io

diplomatica e constitulda por locais onde se instalam os seus servi~os, por urn
arquivo e por urn conjunto de pessoal. A todos estes aspectos que respeira:m a
orginica da missao consagra a "Conven~ao de Viena" de 1961 determinadas disposi~6es estabelecendo garanrias, prerrogativas e facilidades, cujo conjunto se
podera chamar o estatuto da missao diplomatica.
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A-

Instala~ao

da missao

II. Localiza~ao da missao diplomatica. De acordo com o uso internacional a
sede da missao diploma rica devecl esrar siruada na capital do Esrado junto da qual
esra acreditada ou na cidade em que se encontra o Governo desse Estado, na hip6tese do Governo se transferir de uma cidade para outra, como acontece, por exemplo, na Republica da Africa do Sui onde o Governo abandona a capital em
Pret6ria, por alguns meses, para se instalar na Cidade do Cabo sede do
Parlamenro.
Durante os trabalhos preparat6rios da "Conven~ao de Vieni' de 1961, a.delega~ao da Su!~a propos uma disposi~ao determinando que a sede da missao diplomatica e os seus escrit6rios subsidiarios nao poderiam ser situados fora da sede do
Governo sem o consentimento deste. Esta proposta foi combarida pelos paises arabes que lembraram a situa~iio especial de Israel que havia instalado a sede do
Governo em Jerusalem nao obstante uma resolu~ao da Assembleia das Na~6es
Unidas, de 1974, segundo a qual a capital do Estado de Israel seria Tel-Aviv
devendo Jerusalem ser considerada urn corpus sepanttllm. Na referida Conven~ao
foi introduzida apenas a disposi~ao contida do artigo 12. 0 que determina que o
Esrado acreditante nao podera, sem o consentimento expresso e previa do Estado
receptor crinstalar escritOrios que foram parte da missiio em localidades distintas
daquela em que a missiio tern a sua sede':
No que se refere a sede da missao aplica-se o principia geral, consagrado pela
praxe internacional, segundo o qual a sede da missao deve situar-se na cidade onde
se encontra situada a sede do Governo, ou seja, a capital do Esrado junto do qual
a missao esta acredirada. Quando por qualquer razao a sede do Governo muda·de
cidade, a sede das miss6es diplom:iticas dever:i tambem transferir-se para essa
cidade quer essa mudan~a seja temporaria, como no caso da Republica da Africa
do Sui, quer essa mudanc;a tenha carcicter permanente como nos casos do Brasil
(Rio de Janeiro-Brasilia) e do Paquistao (Karachi-Islamabad).
Nos casos espedais em que, com base no artigo 5. 0 da ((Convenc;iio de Viena)J,
de 1961, urn Estado acredira urn chefe de missao em mais de urn Estado, pode
dar-se a circunstancia da sede da missao diplomatica acreditada junto de urn
determinado pafs estar situada noutro pals.

Alem destes casas exisre ainda a sirua~ao especial da Santa Se, cuja sede se situa
na Cidade do Vaticano, que e urn pequeno enclave na cidade de Roma, e onde
n:io existe espac;o para acomodar as numerosas miss6es diplomciticas junto daquela
acreditadas. Em vinude do Tratado de Latrao entre a Santa Se e a Itilia as miss6es
acreditadas junto da Santa Se poderao insralar-se na cidade de Roma gozando de
todas as prerrogativas que gozam as miss6es acreditadas junto do Estado italiano 23 •
No que se refere a localiza~ao das missoes acreditadas junto das Organiza~6es
Internacionais a ((Convenc;ao de Viena'' de 1975 estabelece, no seu artigo 18. 0 : '54s

miss6es seriio instaladas no local onde a Organizariio tern a sua sede. No entanto, se as
regras da Organizariio o pennitirem e com o consentimento prlvio do Estado hospedeiro, o Estado de envio pode instalar uma missiio ott um escritOrio de uma missiio
nttm local diferente daquele em que a Organizariio tern a ma sede'~
23

G. E. do Nascimento e Silva, A mif!lio diphmdtka, CEA, 1971, ps. 97-108.
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Nesta disposi~ao estabelece-se, em primeiro Iugar, a regra geral da missao permanente clever set localizada no mesmo Iugar onde se sirua a sede da Organiza~ao
e, em seguida, admite-se a excepc;:io

a regra,

sujeim, porem, a duas condic;6es:

1.• que a excep~ao seja admitida pelas regras da Organiza~ao e 2.• que o Estado
hospedeiro de o seu consentimento previo.
12. Defini~ao dos locais da missao. A "Conven~ao de Vierra", de 1961, refere-se em diversas disposic;6es aos "locais de miss3.d' e no seu ani go 1. 0 , reservado as
definic;Oes, define os locais da miss:io cOmo sendo (Os ediflcios, ou part{ dos ediflcios
e terrenos aizexos, seja quem for o seu proprietdrio. tttilizados para as finalidttdes da
missiio inclusive a resid(ncia do cheft da miuiio':
Nesta definic;ao incluem-se, pois, duas coisas disdntas: a chancelaria ou escrit6rios da miss:io, e ~ residencia do chefe da miss3o. Dado que em muitos casos os
locais destas duas entidades- a chancelaria e a resi&ncia do chefe de missao -sao
diferentes, esta definic;3o tern grande imponancia pois, como veremos, diversas
disposic;6es da mencionada Convenc;:io referem-se ·simplesmente a locais da missiio.
Para alCm destes locais h:i que ter em conta os locais das residCncias particulates dos agentes diplom:lticos, referidas no anigo 30. 0 da Conven~ao, que sao as
residencias dos restantes agentes diplom:lticos para alem do chefe da missao visto a
residCncia deste estar jndulda, como vimos, nos locais da miss:io.
A "Conven~ao de Vierra" de 1975 define da mesma forma os locais das missOes acreditadas junto das Organizac;6es Internacionais. Com efeito o seu artigo
1.0 , allnea 30, diz o seguinte: "'a express!io ('locais de missiio" entende-se como· desig-

nando os ediflcios ott parte dos edifldos ou os terrenos anexos- que, quttlquer que seja
o p~oprietario, siio utilizados para os fins da missiio, inclulda a residgncia do chefe de
. .. ,.
nussao .
13. Facilidades para a aquisi~ao dos locais da missao. 0 Estado que pretende
instalar uma missao diplom:ltica noutro Estado poder:l encomrar dificuldades para
a instala~ao dos servi~os da missao ou da residencia do chefe de missao. A
0
"Conven~ao de Vierra" de 1961, no seu ani go 21. determina que o Estado receptor ((deverd focilitar a aquisisiio em seu tem't6rio} de acordo com as suas leis, pe!o
Estado acreditante, dos locais mcessarios a missiio ou ajud4-lo a consegui-los de outra
. "
mmutra.
Da mesma forma a "Conven~ao de Vierra" de 1975 estabdece no seu artigo
21. 0 , numero 1, que "0 Estado hospedeiro e a Organizariio ajudariio o Estado de
envio a obter em condifOes razodveis os locais necessdrios para a missiio no territ6rio do
Estado /Jospedeiro. Se for tucessario, o Estado hospedeiro focilitara, dmtro dos limites
da sua legis!ariio, a aquisiriio desses locais':
14. Lota~ao da missao. Outro. problema relacionado com a instala~ao da missao diplom:ltica e 0 relativo ao numero de membros que uma missao dever:l ou
poder:l ter.
Segundo o anigo 11. 0 da "Conven~ao de Vierra" de 1961 as regras a aplicar
nesta materia sao as seguintes:

a) no caso de existir urn acordo explkito entre o Estado receptor e o Estado
acreditante sobre a lota~o da missa'l, a materia sera naturalmeme regulada
pelas disposi~6es desse acordo;
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b) no caso de nao existir urn tal acordo, o Estado receptor "podera exigir que o
efectivo da missao seja m~ntido dentro dos Hmites que considere razmiveis e
normais, tendo em conta as circunstandas e condic;6es existences nesse
Estado e as necessidades da referida miss:io",

c) o Estado receptor "podera igualmente, dentro dos mesmos limites e sem
discriminac;:io, recusar-se a admitir funcion:Uios de uma determinada care-

."
gona.

Na au~~ncia de urn acordo expllcito sabre a lota~ao da m1ssao, o Es,tado
receptor podeni, porcanto, fixar o efectivo da missao e tambl!m recusar-se a
admitir funcion:i.rios de uma determinada categoria. Cercos pafses, par exemplo,
poded.o objecrar a existCncia de adidos ou conselheiros militares, ou de outra
nacureza, numa miss:io. De acordo com o preceito referido poderao reCusar-se a
admitir a existCncia numa miss:io de tais funcion<irios, mas n:io poder3o discriminar contra qualquer missao devendo a proibic;ao aplicar-se a todas as miss6es.
A referencia a nao discdminac;ao no artigo I I. 0 parece-nos desnecess:lria em vir-

tude do principia geral de nao discrimina~ao consagrada no artigo 47. 0 da
Convenc;ao. Os negociadores da· Convenc;ao acharam, porl!m, conveniente acentuar, neste caso especial, que a recusa de aceitar uma certa categoria de funcion<irios como membros da missao s6 sed possivel se aplicada uniformemente a
todas as miss6es.

A "Conven~ao de Yiena" de 1975 determina, no seu artigo 14. 0 , que 'a lotarlio .
da misslio nlio deve exceder os limites do que t! razativel e normal tendo em conta as
fimrOes da Organizariio, as necessidades da missiio em causa e as circunstllncias e condiroes existentes no Estado hospedeiro':
B - Preuogativas da missao

15. Inviolabilidade dos locais da missao. Da prerrogativa fundamental do
agente diplomatico relativa a sua inviolabilidade pessoal, de que nos ocuparemos
mais adiante, derivou hisroricamente a inviolabilidade dos locais da missao diplomatica, reconhecida de longa data pelo ~ostume internacional e hoje consagrada
formalmente em preceito convencional. E assim que o artigo 22. 0 da "Convenc;ao
de Viena'' de 1961 determina que <Os locais da missiio siio invioldveis" e esclarece
que os agentes do Estado receptor "niio poderiio neles penetrar sem o consentimento

do chefe da misslio .
0 mesmo artigo, no seu padgrafo 2, estipula ainda que o Estado receptor '~em
a obrigarlio especial de adoptar todas as medidas apropriadas para proteger os locais
contra qualquer intmslio ou dano e evitar perturbaroes que afectam a trmzqui/idade
. da misslio ott ofensas a sua dignidade", Trata-se aqui de uma disposi~ao muito
importance que estabelece uma obriga~ao especial e inequfvoca dos Estados protegerem, com todas as medidas apropriadas, as locais das miss6es diplomaticas junto
deles acreditadas, garantido a sua total inviolabilidade.
Em virtude das diversas tens6es pollticas internacionais e da prolifera~ao do
terrorismo interno e internacional, alguns Estados procuram i!udir esta obriga~ao com

0 argumento de que nao disp6em de for~as suficientes para protegee
todas as miss6es. A obriga~ao, por~m, existe e esta formulada em termos bern
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claros, qualificada ate de especia~ nao sendo de admitir quaisquer condicionalismos para o seu cumprimenro. Trata-se de uma materia extremamente delicada e
que diz respeito a pr6pria essencia da fun~ao diplomatica e que teremos ocasiao
de melhor aprofundar quando nos ocuparmos da inviolabilidade do agente
diplomatico.
·
No caso do nao cumprimento par urn determinado Estado da obriga~ao contida no paragrafo 2 do refer ida artigo 22. 0 , o Estado que acreditou a missao nao
protegida, entre as v:irias medidas de retorsiio que entenda adoptar, poded. certa-

mente deixar de proteger os locais da missao do Estado faltoso siruados ho seu rerrit6rio, invocando o artigo 47. 0 da "Conven~ao de Vierra'' de 1961 que consagra o
principia da reciprocidade.
0 artigo 22. 0 , que vimos examinado, estabelece ainda, no seu pad.grafo 3, que

'Os !oettis da miss!io, o sett mobilidrio, demais hens neles sitttttdos, assim como as meios
de transporte da missiio, niio poderiio ser objecto de bwctt, requisiriio, embargo ou
medida de ex~cuf!io '~

Excluem-se, portanro, de qualquer medida de ·execu~ao, embargo, requisi<;ao
ou busca:
-

os locais da missao;
o seu mobili:irio;
os outros bens neles situados;
e os meios de transporte da missao.

Parece sup~rflua a extensiio desta disposic;:ao aos locais da missa:o dada a sua
inviolabilidade absolura, definida no paragrafo do mesmo artigo. Ja quanta ao·

mobili:irio e outros bens m6veis a quest[o e diferente pois se enquanto situados
no interior da missao esrao cobertos pda inviolabilidade desra, 0 mesmo nao
aconrece quando forem cransportados para outro local, como poder<i acontecer

no caso da missao mudar de local ou de transferir mobiliario ou outros bens de

urn local da missao para ourro. Quanta aos meios de transporte e evidente que
estes ex..istem para circularem fora dos locais da missao e, por conseguinte, a dis~
posi~ao

referida tern plena justifica~ao e exisre para evirar quaisquer duvidas sabre

a

a inviolabilidade das viaturas que perrencem
missao. Nore~se, todavia, que o
citado artigo 22. 0 alude a meios de transpone ''da missao", pelo que nesta designac;:ao se entende estarem compreendidas apenas as viaturas registadas em nome

da missao diplomatica.
Como ja observamos mais acima, a "Conven~ao de Vierra" de 1961 disringue entre os locais da missiio e a resid~ncia do agenre diplomatico em geral. A
inviolabilidade referida no arrigo 22. 0 desta Conven~ao respeita apenas aos
locais da chancelaria da missao e da resid~ncia do chefe de missao. 0 artigo
30. 0 da mesma Convenc;:ao determina, porCm, que 'lt residCncia particular do
agente diplomdtico goza da mesma inviolabilidade e protecriio que os locais da mis0
siio'~ Os prindpios estabelecidos no artigo 22. para os locais da missao sao
pais de :iplicar as resid~ncias de todos os agenres diplomaricos em servi<;o na
missao.
No que se refere aos locais das miss6es permanenres acreditadas junto das
Organizac;:6es lnternacionais a ''Convenc;:ao de Viena" de 1975, no seu ardgo
23. 0 , estabelece que: f(Os locttis da misstlo siio invioldveis. N!io t permitido aos a$ett-

tes do Estado hospedeiro de neles penetrar, salvo com o consentimento do cheje de
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miss!io'~ Este arrigo, que e directamente inspirado no artig~ 22. o da "Conven~ao
de Viena'' de 1961, reproduz os prindpios inclufdos nos par:lgrafos 2 e 3 desse
artigo, que j:l examin:lmos, acerca da obriga<;ao especial (agora do Estado hospedeiro) de proteget os locais da missao e da isen.;ao do mobili:lrio, outros bens e
meios de transpotte da missao de quaisquer medidas de busca, requisi.;ao,
embargo ou execucya:o.
Este attigo 23.0 da "Conven.;ao de Viena" de 1975 contem, porem, uma
nova disposi¢io que nao se enconrra no anigo 22. 0 da ({Convencyao de Viena''
de 1961, que diz o seguinte: "No caso de se produzir um atentado contra os
locais da missiio, o Estado hospedeiro tomard todas as medidas apropriadas para
processar e punir as pessoas que cometeram o atentado". Tal obriga<;ao existe
naturalmente para o Estado receptor no caso das miss6es diplom:lticas bilaterais pois tal se deduz claramente das disposi.;6es contidas no referido anigo
22. 0 • A inclusao desta disposi.;ao no attigo 23. 0 da "Conven<;ao de Viena'' de
1975 deve ter sido originada por qualquer duvida que possa surgir acerca da
exist~ncia de id~nrica obriga<;ao do Estado hospedeiro em rela<;ao as miss6es
permanenres acreditadas junto de uma Organizacyao Internacional situada no
seu tenir6rio.

16. Inviolabilidade dos documentos oficiais e arquivos. Poderia parecer que
sendo os locais da missao inviolaveis os seus arquivos estariam protegidos pot essa

inviolabilidade. Acontece, porem, que tal como j:l observ:lmos em rela<;ao ao
mobi!i:irio da missao, os arquivos poderao sair dos locais da miss5.o quando esra

muda de local ou quando transfere urn arquivo de urn para outro local da missao. 0 mesmo pode aconrecer com os documentos oficiais avulsos que podem,
com mais frequCncia an~, transitar de urn para outro Iugar. Para assegurar a inviolabilidade dos arquivos e documentos oficiais de uma missao a "Conven<;ao de
Viena11 de 1961 consagrou o seguinre prindpio no seu arrigo 24. 0 : ((Os arquivos e

documentos da missiio s!io invioldveis em qualquer momento e onde quer que se
encon trem ':
Disposic;ao paralela se encontra na ''Convenc;ao de Viena'' de 1975, no seu
anigo 25. 0 , em rela<;ao a inviolabilidade dos arquivos e documentos das miss6es
permanenres junto das Organizacy6es lnternacionais.

17. Isen<;oes fiscais dos locais e receitas da missao. Sobre os locais da missao
nao incidem quaisquer impostos e taxas conforme determina 0 artigo 23. 0 da
{{Convencyao de Vien:t de 1961. Diz, com efeito, esra disposic;ao: "0 Estado acre-

ditante e o cheft de missiio estiio isentos de todos os impostos e taxas nacionais, regionais ou municipais sobre os locais da missiio de que sejam proprietdrios ou inquilinos,
exceptuados os que representem o,pagamento de serviros especfjicos que lhes sejam pres"
tados': Esta disposi.;ao e bastante ampla e s6 refere a excep.;ao de impastos ou
taxas devidas por quaisquer servi.;os espedficos prestados pelas autoridades locais
em beneficia da missao.
Todas as receiras da missao provenientes de direitos ou emolumentos cobrados

pela pr:ltica de actos ollciais estao igualmente isentos de qu')isquer impastos ou
raxas. Assim determina o ardgo 28. 0 da uConven¢io de Viena" de 1961 que (Os

direitos e emolumentos que a missiio perceba em raziio da prdtica de actos oficiais estariio isentos de todos os impostos e taxas''.
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A "Convenc;ao de Viena" de 1975, pelo seu !ado, contem, no seu artigo 24. 0 ,
disposic;ao id~ntica a do artigo 23. 0 da Convenc;ao de 1961, aplidvel as miss6es
permanentes acreditadas junto das Organizac;6es lnternacionrus.
18. Liberdade de comunicac;ao. A "Convenc;ao de Viena'' de 1961, no seu
artigo 27. 0 , garante (fz livre comuuicarlio da miss!io para todos as fins oficiais''. Deste
principia geral da livre comunicac;ao derivam varios coro!arios como a liberdade
dos meios de comuni~ac;ao, a inviolabilidade das malas diplomaticas e dos C?rreios
diplom<lticos, que exalninaremos mais adiante na parte reservada a correspondCncia diplomatica.
Da mesma forma a ((Convenc;lio de Viena'' de 1975 garante, no seu artigo 27. 0 ,
a mesma liberdade de comunicac;a:o as miss6es permanentes acreditadas junto das
Organizac;6es Internacionrus.
19. Uso da bandeira e do escudo nacionais. As miss6es diplomaticas t~m o
direiro de exibir nos locais da missao quer a bandeira quer o escudo do seu respectivo pafs. Trata-se de urn direito geralmente reconhecido pdo uso internacional
mas por vezes contestado ou condicionado por determinados palsCs. A
:·convenc;ao de Viena'' de 1961 legislou sabre esta materia estabelecendo no seu
artigo 20. 0 que 'tanto a missiio como o seu chefe teriio o direito de ttsar a bandeira e

o escudo do Estado acreditante nos locais da missiio, inclusive na residRncia do cheft de
missiio, bem como nos seus meios de transporte".
Este direito dever:i, naturalmenre, ser usado de acordo com as leis, regulamentos e usos do Estado receptor. Em cerros Estados exisrem nor mas que regulamentam a exibic;:io de bandeiras nacionais na via pUblica. No interior das
miss6es a exibic;:io de bafldeiras nacionais n:io pode sofrer quaisquer restricy6es
por parte do Estado receptor; mas o mesmo n:io acontece com a exibic;:io de
bandeiras na via pUblica. Urn caso especial e o que se passa com as missOes
diplomaricas acreditadas junto da Santa Se que se acham instaladas em Roma.
A fim de as distinguir das miss6es acreditadas junto do Estado italiano devem
colocar nas suas entradas, a par com o escudo nacional, o escudo do Papa reinante.
No que respeita :\s Organizac;6es Inrernacionais a "Convency:io de Viena'' de
1975, no seu artigo 19. 0 estabelece que '54 missiio tern o direito de colocar a bandeira e o escudo do Estado de envio nos seus locais. 0 chefo de missiio tem o mesmo
direito no que respeita a sua resid(ncia e aos seus nieios de tran,sporte". Este arrigo
no seu pad.grafo 2, esclarece que 'fzo exerclcio concedido no presente artigo,
deverd ter-se em conta as leis, regula.mentos e usos do Estado hospedeiro". Trara-se
de urn aditamento esclarecedor que n3.o se encontra na "Convenc;ao de Viena"
de 1961.

20. Facilidades para o exerdcio das fun~6es. No exerdcio das diversas func;6es
da missao, enumeradas no ardgo 3. 0 da "Convenc;:io de Viena" de 1961 nao sao
admissiveis quaisquer enrraves ou obsr~culos. Em ordem a assegurar a mais ampla
liberdade no exerdcio dessas funcy6es a Convenc;ao- consagrou urn prindpio muito
geral no seu ani go 25. 0 que deter min a que o Estado receptor ''dard todas as focilidades para o desempenho das fimroes da missiio'~ Embora muito generica esta disposic;ao podera ser invocada pelo Estado acreditame para reclamar contra qualquer
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obstaculo que possa surgir, no Estado receptor, quanto ao desempenho das func;6es da sua missao diplom<ltica e, no caso da reclamac;:io n:io ser atendida, poder
retaliar com base no artigo 47. 0 que consagra o princfpio da reciprocidade na aplica~ao das disposi¢es da mesma Conven~ao.
Disposi~ao semelbante contem a "Conven~ao de Vierra" de 1975 em rela~ao as
miss6es permanentes acreditadas junto das Organiza~6es Internacionais.
Estabelece, com efeito, o seu artigo 20. 0 : "0 Estado hospedeiro concede a missiio
todtts as focilidttdes necessdrias para o desempenho das suas Jimfoes. 2. A OrganizafiiO
ajudttrd a missiio a obter essas foci!idttdes e conceder-lhe-d todtts aquelas que caibam
ntt sun competbzcia".
C - Deveres da missao

21. Deveres da missao para com o Estado receptor. Todas as prerrogativas e
facilidades garantidas a missao diplom~tica sao concedidas para 0 exerdcio
exclusivo das func;6es da miss:io conforme definidas na "Conven~:io de Viena''
de 1961. A missao tern, por conseguinte, 0 dever de nao utilizar OS locais da
miss:io para outras actividades que nao estejam compreendidas nas mencionadas
fun~6es.

Neste sentido deter min a o padgrafo 3 do artigo 41. 0 da Conven~ao o seguinte:
((Os locniJ da misslio nlio devem ser utilizttdos de maneira incompatfvel com as fonrOer
dn misslio, tais como slio emmciadas na presente Convenriio, ott em outrns nonnas de
direito internacional geral ou em acordos especiais em vigor entre o Estttdo ncreditante
e o Estado receptor,:
A referCncia :ls func;Oes da mlssio "tais como siio enunciadas na presente

Convmfilo" faz recordar que a

fun~ao

de informa~ao da missao diplorn~rica

devera sec exercida atraves de meios lfcitos, confocme expressamenre derermina o

artigo 3. o da Conven~ao, o que equivale a condena~ao da pr~tica de espionagern e a proibi~ao de se utilizar os locais da rnissao para tais fins. A esta mate,
ria nos referimos mais de espac;o quando nos ocup<imtls das func;Oes da missao
diplorn~tica.

Por ourro lado, a alusao a (Outras normas de direito internaciona! gerar e a
"acordos especiais': foi cenamente introduzida para n1io ficar excluida a hip6tese

dos locais da missao poderern ser utilizados para asilo-polftico de nacionais do
Estado receptor, instiruro jurfdico aceire por certos paises e previsto nalguns acordos inrernacionais.
A ''Convenc;1io de Vi en a,, de 1975, no ~eu arrigo 77. 0 , nU.mero 3, reproduz o
prindpio geral enunciado no ardgo 41. 0 , nU.mero 3, da uConvenc;:io de Viena" de

1961, mas pela seguinte forma incondicionada: "Os locais dtt missiio e os locais dtt
delegafilo niio seriio uti!izados de forma incompatlve! com o exerclcio dtts Jimfoes da
missiio eo cumprimento dtts tarefos dtt delegafiio".
0 que se disse a proplisito dos locais da missao dir-se-a tarnbem, naturalmente, a respeito de outros meios utilizados pela miss1io diplom<itica e que bene-

ficiam do estatuto de inviolabilidade, como sejarn os meios de transporte e as
malas diplornaticas. A missao diplorn~tica tern o dever de urilizar estes rneios
apenas para o exerdcio das func;6es da miss1io conforme definidas nas
Conven~6es

de Vierra.

III

Os membros ·
da missao diplomatica

III
Os membros
da missao diplomatica

11

I. Defini~ao dos membros da m1ssao, De acordo com o artigo I. 0 da
Conven~ao de Viena" de 1961 OS membros da missiio sao (Co chefe da ffiissao e OS

membros do pessoal da missiio". Por outro !ado os membror do perroal da miiiiio,
de acordo com o mesmo ardgo, sao l{os membros do pessoal diplom<i.tico, do pessoal administrativo e tecnico e do pessoal de servi~o da missiio". Ainda segundo a
mesma disposi~iio os membroi do pmoal diplomdtico siio "os membros do pessoal
da missao que tiverem a qualidade de diplomata", De acordo com estas defini~6es
nos membror do pmoal diplomdtico nao se devera incluir o chefe de missao, apesar
da sua qualidade de diplomata, visto ser contraposto aos membror do perroal da
miiiiio nos quais se incluem os membror do pmoal diplomdtico. Para podermos
englobar numa mesma expressao o chefe de missao e os membros do pessoal
diplom:ltico teremos que utilizar a expressao agente diplomdtico que, segundo a
mesma disposic;ao que vimos citando, compreende C(tanto o chefe de miss:io como
qualquer membro do pessoal diplom:ltico da missao".
Para efeitos da nossa exposi~ao e tendo em coma as defini~6es referidas, dividiremos os membros da missao em duas grandes categorias: os agenter diplomdticor e
or outror membror da miiiiio. Esta divisao justifica-se pela similitude de regimes
jurfdicos a que OS divecsos membros pertencentes ;\s duas categorias est:iO sujeitoS.
0 artigo 1. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975 define os membros da missao
permanente junto de uma Organiza~ao Internacional de forma semelhante ~ que
deixamos descrira para as missOes bHaterais.
A fim de tornar mais compreensivel as diversas categorias de pessoal da missao
indicadas apresentamos o seguinte esquema:
Chefe da missao
agentes

diplom:lticos

{

Pessoal diplom:ltico

da missao

Membros
da
missao
outros membros

da missao

{

Pessoal administrativo
e tCcnico da missao

Pessoal de servi~o

da missao
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OS AGENTES DIPLOMAT! COS
2. Categorias de agentes diplomaticos. De harmonia com o artigo I. 0 da
"Conven~ao de Viena" de 1961, agente diplomatico e, como ja vimos, "tanto o

chefo de missiio como qualquer membro do pessoal diplomdtico da missao': Poder-se-:1,
portanto, dividir os agentes diplomaticos em duas categorias distintas: os chefes de
missao e os membros do pessoal diplomatico da missao. Esta divisao te\]1 impord.ncia porque embora a Conven~ao referida contenha norm as aplicadas aos agentes diplom:idcos no seu conjunto, contCm outras normas espedficas aplicadas unicamente aos chefes de missao e outras ainda reservadas ao pessoal diplomatico da
miss:io. Por isso trataremos em separado ambas as categorias.
A - 0 Chefe de missao
3. Classes de chefe de missao. Para evitar disputas originadas sobretudo com o
problema das prece&ncias o Congresso de Viena, no regulamento assinado em
19 de Mar~ de 1815, dassificou os chefes de missao diplomatica em tr~s categorias: a) Embaixadores, Legados e Nuncios; b) Enviados e Ministros acreditados
junto dos sobe·ranos; c) Encarregados de Neg6cios acreditados junto dos Ministros
dos Neg6cios Estrangeiros. No Tratado de Aix-la-Chapelle, de 1818, foi acrescenrada a categoria

de Ministro Residente enne a segunda e a terceira categoria refe-

ridas. A categoria de Ministro Residence, esquecida no Congresso de Viena, fora
criada, com o desenvolvimento das miss6es permanentes, para discinguir estes che-

fes de missao de car:icter permanence dos Enviados e Ministros encarregados de
uma miss:io tempor:iria.
Tendo em conta a evolu~ao sofrida ap6s o Congresso de Viena, a "Conven~ao
de Viena'' de 1961 reformulou a dassifica~ao dos chefes de missao no seu artigo
14. 0 que passou a sera seguinte:

a) Embaixadores ou Nuncios acreditados perante Chefes de Estado e outros
chefes de missao de categoria equivalence;
b) Enviados, Ministros ou Internuncios acreditados perante Chefes de Estado;
c) Encarregados de Neg6cios acreditados perante Minisrros dos Neg6cios
Estrangelros.
Os <'outros chefes de miss:io de categoria equivalente" a Embaixadores e NUn-

cios compreendem os chefes de missao dos Domlnios Britinicos acreditados junto
do Reina Unido e os chefes de missao deste pals acreditados nos Domlnios que
t~m a designa~ao de Altos Comiss:irios (High Comissioners).
Os Nuncios e Internuncios sao OS chefes de missao da Santa Se. Os Nuncios,
que t~m a categoria de Embaixador, sao enviados para os palses· que reconhecem
ao representante da Santa Se a preced~ncia sabre todos os outros Embaixadores,
independentemente da data do inlcio das suas fun~Oes o que, como veremos,
constitui uma excep~ao ~ regra geral das prece&ncias entre chefes de missao. Os
lnterntlncios foram substituldos em 1965 pelos Prondncios que tern a categoria de
Embaixador e sao enviados para os palses que nao reconhecem aq uela primazia ao
representante da Santa Se.
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Os chefes de missao sao acreditados perante os Chefes de Esrado com a excepc;ao dos Encarregados de Neg6cios que sao acreditados perante OS Ministros dos
Neg6cios Esrcangeiros. Estes Encacregados de Neg6cios de car~cter permanence e
acreditados como chefes de missao sao chamados Encacregados de Neg6cios
com carta de Gabinete para os distinguir dos Encacregados de Neg6cios intecinos
OU ad interim que sao OS funcion:irios diplom:lticos que substituem temporaciamente .as chefes de missao nas suas ausfncias e impedimentos.

Esta divisiio do> chefes de missiio em classes niio determina qualquer diferenc;a
entre des a nao ser em marerias de precedencia e etiqueta, confor:me esclarece
mesmo artigo 14.0 , referido no seu nllmero 2.

0

Segundo o artigo 15. 0 da "Convenc;iio de Viena'' de 1961, as classes de chefes
de miss:io que dais Esrados se enviam reciprocanlente sed.o fixadas de comum

acordo. Embora, em prindpio, se aplique nesta materia a regra geral da reciprocidade, como o assumo e regulado por acordo entre os Estados, poder:l acontecer
que algum desses acordos estabelec;a uma norma diferente.
4. Ncimea~iio e aceita~ao do chefe de m1ssao. Urn Estado que pretende
designar urn chefe de missiio junto doutro Estado est:l obrigado a obter o consendmenro previa desre, consentimenro a que se chama agrtment. Trata-se de urn
prindpio consagrado pelo Direito Imernacional consuetudin~rio e que foi acolhido pela "Conven~ao de Viena" de 1961, que no seu artigo 4. 0 determina:
uo Estado acreditante deverd certificar-se de que a pessoa que pretende nomear como
chefo de missiio perante o Estado receptor obteve o agrernent daquele Estado':
Este prindpio, hoje perfeitarneme definido e aceite, nem sempre foi reconhecido em todas as epocas e por todos OS pa/ses, tendo-Se firmado nos USOS tradicionais no final do seculo XIX. F;le e o corol:lrio de outro prindpio, mais fundamental e sempre reconhecido na praxe internacional atravfs dos tempos, que
consiste no direito que assisre a urn Estado, junto do qual se pretende acreditar
urn chefe de missao, de recusar esse acreditamento. Trata-se, ali:is, de urn aspecto
fundamental da propria instituic;ao diplom~tica. Conforme j~ evidenci:lmos noutra obra "um Estado que pretende executar uma polftica de aproximariio com outro
Estado envia a esse Estado um seu representante com o mandata de fomentar as boas
relaroes entre ambos os Estados. Mas se esse enviado niio for reconhecido pelo Estado
junto do qual pretende actuar, como um legftimo representante do Estado que o
envia, niio poderd certamente desempenhar-se da sua missiio, niio se estabelecendo
aquele contacto oficial indispensdvel para que se inicie o didlogo entre ambos os
Estados. 0 reconhecimento da representatividade dos intermedidrios I, par conseguinte, um elemmto essencial da instittliriio diplomdtica e niio apenas uma simples
formalidade': 24
0 costume de solicitar o acordo previo ou o agrement do pafs recepror, proveio do facto de se procurar evitar que uma eventual recusa em aceitar a designayao de uma dererminada pessoa como chefe de missao nesse pafs provocasse

embarac;o ao Estado que o designou e ao pr6prio Estado que entendesse nao aceirar a designayao e pudesse ainda odginar urn incidenre au arriro entre ambos as

Estados.
24

A diplomacia pura, APRl, Lisboa, 1982, ps. 87·8.
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Por isso se procurou sempre rodear os pedidos de agrement do maior sigilo
posslvel, o que nem sempre e respeitado na pratica actual originando nao poucos
embara~os e complica~iies.
Em epocas anteriores, quando o Papa pretendia enviar urn Nuncio junto das
cortes de Espanha, Fran~a, Imperio Austro-Hungaro e Portugal, enviava ao respectivo monarca uma lista com tcCs nomes ou terna. Em regra, se nao havia raz6es
fortes para proceder diferentemente, o primeiro nome indicado na lista era o escolhido. Esta pratica foi utilizada igualmente por certos palses. Foi assim que o
Ministro dos Negocios Estrangeiros de Fran~a, Desolles, enviou, em 1819, ao seu
colega russo Nesselrode, uma lista de quatro nomes dando a prefer~ncia ao primeiro nome indicado. 0 lmperador Alexandre, no entanto, escolheu o segundo
nome indicado.
Em 1832 o lmperador Nicolau I recusou aceitar a nomea~ao de Sir Strafford
Canning como embaixador na Russia com o argumento de que a designa~ao fora
feita sem previa consulta do Governo imperial pois se dez dias depois dela ter sido
anunciada e que Palmerston mencionara essa designac;iio ao Embaixador russo em
Londres. Embora nem todos os palses o aceitassem, o prindpio da consulra previa
ia-se impondo e era muiras ve:z.es invocado quando isso conviflha aos interesses do
Estado receptor.
Os Esrados Unidos, pelo menos ate ~ celebra~ao da "Conven~ao de Havana
sobre funcionarios diplomaticos", de 2 de Fevereiro de 1928, defendia a doutrina
de que era necessario obter o agrement pata os chefes de missilo com a categoria de
Embruxador, n:io sendo, porC:m, necess:iria essa formalidade para os ourros chefes
de missao de classe inferior. lsto numa epoca em que o numero de Embaixadores
era bastante reduzido. A ((Convenc;ao de Havana)), no seu artigo 8. 0 , referindo-se
aos chefes de missao, estabeleceu o seguinte prindpio: "Nenhum Estado podera
acreditar os seus fimciondrios diplomdticos ante os outros Estados~ sem prlvio acordo
com estes". 0 prindpio da necessidade de consulta previa, ja emao consagrado nos
meios internacio"nais, foi adoprado por esra Convenc;ao e, como vimos, ramb~m
pela "Conven~ao de Viena'' de 196 I.
·
Entre nos no final do seculo XIX ainda se punha em duvida a exist~ncia de urn
tal prindpio como regra absolura como se verifica pelo incidente criado com a
Espanha acerca da designa~ao de Andrade Corvo como Ministro em Madrid em
1869. A nomea~ao foi feita sem consulta previa ao Governo espanhol que recusou
aceirar Andrade Corvo como representante de Portugal invocando a praxe internacional que exigia a consulta previa do Estado receptor antes da designa~ao de urn
chefe de missao. 0 Duque de Louie, Presidente do Conselho e Ministro dos
Negocios Estrangeiros interino procurou defender a posi~ao do seu Governo com
a alega~ao de que o prindpio da consulta previa nao tinha urn valor absoluto e so .
se aplicava em cerros casas excepcionais. 0 Governo espanhol retorquiu afirmando
que 'o direito que todo opals tem de recusar-se a receber determinado indivlduo como'
ministro de outra pot;ncia e de tal modo perfeito que um dos mais autorizados publi- i
cistas nlio hesita em afirmar que em tal caso n_iio hd necessidade de explicar as razOes_i
pessoais ou polfticas que ditarem a negativa': E acrescenrava que para se evirar con<;~
fliros se esrabelecera <tz regra invaridvel o uso constante}~ de se solicirar o agrlmmt3
q
do Estado receptor.
.
Yl
Mendes Leal, titular da pasta dos Estrangeiros, regressado ao seu posto, procuJ
rou amenizar a questao mas isto sem deixar de afirmar que a consulra previa er~.:{
~: .'/

iJ
'~]
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urn acto de deferfnda e cortesia e nffo era uma regra permanente e invari:ivel em

Portugal 25 •
Voltan do ao artigo 4. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961 estabelecendo a obrigatoriedade do pedido de agrl;,ent para a nomea~ao dos chefes de missao, o seu
par:lgrafo 2 deter min a que o Estado receptor "niio estd obrigado a dar ao Estado
acreditante as razOes da recusa do agrlment': Entre palses que mantl:m estreitas relac;6es essas raz6es sao geralmente indicadas de forma oficiosa para evitar que a
recusa possa sec mal interpretada e provocar qualquer incidente. Correntemente,.
porem, os Estados s6 em casas graves recusarn pedidos de agrlment, preferindo
manifestar o seu desagrado por urn determinado projecto de nomea~ao demorando a sua resposta ao pedido de agrlment, demora que pode ser acompanhada
de alus6es, mais ou menos veladas, por pane dos seus representantes, quanta a

e

inconvenifncia dessa nomeac;ao. Essa demora, sobretudo quando nao acompanhada doutros sinais negativos, deve ser interprerada em termos h:ibeis e em func;ao da pr:ltica corrente em cada Estado, pais nesta materia as pniticas divergem de

Estado para Estado. Salvo pr:ltica em contr:lrio ou na ausencia de uma explica~ao
formaL pode-se considerar, no entanro, excessiva, uma demora de resposta para

. alem de trinta dias e, por conseguinte, como mal recebido o pedido de agrlment.
Os pedidos de agrlment devem ser, em regra, feitos atraves da missao diplom:ltica do Estado acreditante junto do Estado receptor e s6 excepcionalmente quando
raz6es ponderosas assim o aconselhem, atraves da missao diplom:itica do Estado
receptor junto do Estado acreditante. 0 pedido e feito pessoalmente pelo chefe de
missao cessante ou pelo seu subst.ituto ao mais alro nivel possfvel do respectivo
Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros, entregando-se nessa diligencia urn memoran-

dum com o wrriwlum vitae do chefe de missao que se pre ten de designar. Deve evitar-se fazer o pedido em nota pelo melindre que pode resultar de uma recusa.
A nomeac;ao dos chefes de missao junto das Organizac;6es Internacionais nao
est:l sujeita a qualquer aceita~ao previa dessas Organiza~oes. De acordo com o
artigo 9. 0 da "Convenc;ao de Viena" de 1975, os Estados nomeiam livremente .os
seus chefes de missao junto das Organizac;6es Internacionais. A (mica restric;ao
existente e relativa a nacionalidade do chefe de missao, assunto de que nos ocuparemos mais adianre.

5. Nacionalidade do chefe de missao. Nao existe na "Conven~ao de Viena'' de
1961 nenhuma disposi~o que directarnente regule a questao da nacionalidade do
chefe de missao diplom:itico, ao contr.Uio do que sucede com os outros agentes
diplom:lticos. Mas das suas disposi~oes infere-se dararnente que o chefe de missao
poder:l ter uma nacionalidade diferente daquela atribulda pelo Estado que representa.
Com efeito o artigo 8. 0 da Conven~ao diz que 'as membros do pessoal diplomdtico
da miuiio deveriio, em princlpio, ter a nacio11alidade do Estado acreditante".
0 paragrafo 2 deste artigo acrescenta que os membros do pessoal diplom:ltico da
missao poderao rer a nacionalidade do Esrado receptor com o consendmento desre e
o seu par:lgrafo 3 esclarece que o Estado receptor poder:l recusar a nomea~ao de urn

25
Obsm;ttfOU do Embaixador Luiz Teixeira de Sampayo sobre as cartm de Prim in Jose de Almada,
A Afianra lnglesa, Lisboa, 1949. 3.0 vol., ps. 204-5; idem em Esmdos Histdricos, Biblioreca Diplom:irica,

M.N.E., 1984.
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funcion:irio diplomatico da nacionalidade de urn terceiro Estado se este nao tern
tambem a nacionalidade do Estado acreditame.
Este arrigo refere-se sempre a membros do pessoal diplomdtico da missao o que,
segund'? o arrigo 1. 0 da Convens;ao, exclui o chefe de missao. Quanto a este nao
existe qualquer condicionamento especffico sobre a sua nacionalidade, mas
segundo o arrigo 6. 0 da mesma Conven~ao admite-se que urn estrangeiro possa set
chefe de missao de urn determinado Estado. Diz, com efeito, o referido artigo:

,,

'TJois ott mais Estados poderiio acreditar a mesma pessoa como cheft de missiio perante
outro Estado, a nlio ser que o Estado receptor a isso se oponha'~
•
Dado que, como vimos, nao se pode designac urn chefe de missao sem o consemimento previo do Estado receptor este podera sempre recusar o agrement para
a designas;ao de urn chefe de missao da sua pr6pria nacionalidade. ou mesmo da
nacionalidade de urn terceiro Estado. A "Convens;ao de Vierra" de 1961 nao
prolbe, pois, antes admire, que urn Estado possa sec representado por urn estrangeiro fazendo depender apenas a sua designas;ao do consemimento do Estado
receptor. Compete, pois, aos Estados receprores· adoptarem urn criterio nessa
materia e proceder de acordo com esse crirerio. Parece no entanto natural que os
Estados recusem sistematicamente urn seu nacional como chefe de missao de
outro Estado. 0 problema pode par-se com maior probabilidade com os chefes de
missao da Santa Se que sao escolhidos entre eclesi:isticos que possuem as mais
diversas nacionalidades. No caso da "Convens;ao de Vierra" de 1961 ter enveredado pelo caminho de exigir que os chefes de missao ou os outros agentes diplom<iticos deverem ter obrigatoriamente a nacionalidade dos Estados que representam, teria que estabelecer uma excepc;ao para a Santa Se visto nao existir uma
nacionalidade da Santa Se.
No que se refere a nacionalidade dos chefes de missao junto das Organizas;6es
Internacionais a ((Conven\ao de Viena" de 1975 estabelece no seu artigo 73. 0 que
devem ter em princ!pio a nacionalidade do Estado de envio e que nao poderao ter
a nacionalidade do Estado hospedeiro sem o consentimenro desre (paragrafos 1 e
2), A aus~ncia de qualquer consemimento previo para a designas;ao de urn chefe
de missao junto das Organiza\6es Internacionais tornou necess:iria esta disposi\ao.
6. MU.Itiplo acreditamenro. Urn chefe de missao pode ser acreditado simultaneamente em v<lrios Estados desde que esses Estados consintam, conforme prevC a
"Convens;ao de Vierra" de 1961 no seu arrigo 5. 0 , Segundo o mesmo arrigo o
Estado que acredita urn mesmo chefe de missao junto de v:irios Estados "poderd

estllbe/ecer uma miJJiio diplomdtica dirigida por um encarregado de negocios ad interim em cada um dos Estados onde o chefo de missiio niio tenha a sua resid2nda permanmte'~ 0 mesmo arrigo preve ainda a possibilidade de urn chefe de missao
diplom:hica acreditado junto de urn Estado representar simultaneamente o seu
pais junto de uma Organizas;ao Internacional.
Estas disposis;5es desrinam-se a fucilitar a representas;ao dos Estados quando
nao possuam numero suficieme de pessoas habilitadas para 0 desempenho dessas
fimc;Oes ou ainda por motivos de economia que obriguem certos Estados a limitar
o numero dos seus chefes de missao diplom:itica.
Nesta materia h:i que ter em coma a polftica de cerros paises quanro a limitas;6es
postas ao mulriplo acrediramemo. Assim em Portugal, segundo uma polirica secular,
nao se aceira que urn chefe de missao residente em Madrid seja simultaneamente
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acredirado em Lisboa. A Sanra Se tambem nao aceita que urn chefe de missao acreditado em Itilia possa ser simultaneamente acreditado junto da Santa Se.
Segundo o arrigo 8. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975 o Estado,de envio
pode acreditar a mesma pessoa como chefe de missao junco de varias Organiza~oes
Internacionais ou mesmo designar urn chefe de missao junto de uma Organiza~ao
Internacional como membra do pessoal diplomatico de outra Organiza~ao
Internacional (paragrafo !). Igualmente poder:i designar urn membra do· pessoal
diplomatico de uma missao junto de uma Organiza~ao Internacional como chefe
de missao junto de outra Organiza~ao (paragrafo 2).
7. MUlti pia representa~ao. A! em do multiplo acreditamenro a "Conven~ao de
Viena" de 1961 prev~ tambem a possibilidade de mU!tipla representa~ao, ou seja, de
urn mesmo chefe de miss:io representar dois ou mais paises. Diz, com efeito, o seu
arrigo 6. 0 que "dois ott mais Estados poderiio acreditar a mesma pessoa como chefo de
missiio perante outro Estado, a niio ser que o Estado receptor a isso se oponha':
Esta d.isposi~ao destina-se a contemplar os caso, em que certos Estados com
especiais la~os entre si possam utilizar urn dos seus cidadao, para os representar
simultaneamente num determinado Esrado desde que esse Estado n.isso consinta.

Na altura da elabora~ao da Conven~ao previa-se que tal disposi~ao pudesse vir a
sec utilizada pelos paises escandinavos, mas tal ate hoje nao aconteceu. Todavia,
pouco depois da entrada em vigor da Conven~ao, o Niger, o Alto Volta, a Costa
do Marfim e o Daome passaram a ser representados em Israel pelo mesmo chefe
de missao 26•
Quanta as miss6es permanentes acreditadas junto das Organiza~Oes
lnternacionais a ((Conven~:io de Viena" de 1975, no seu artigo 8. 0 , par3.grafo 3,

contem uma norma semelhante aquela contida na "Conven~ao de Viena" de 1961,
1

que determina o seguinte: 'lJois ou mais Estados podem acreditar a mesma pessoa na

qualidade de chefo de missiio junto da mesma Organizafiio hztemacional".
8. Notifica~o da chegada do chefe de missiio. Depois de concedido o agrement
missao este sera formalmente nomeado para 0 posto
que ira ocupar. Essa nomea~iio e a data de chegada ao posto dever:i ser notificada
ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado receptor. Nesse sentido estatui o
artigo 10, 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961 que igualmente recomenda que a
notifica~ao da chegada deva ser feita com a devida antecedencia. Se tomarmos em

a designa~ao de urn chefe de

conta o estabelecido no artigo 13. 0 da Conven~ao,

de que nos ocuparemos adiante,

nessa notifica~ao dever:i indicar-se o dia e a hora da chegada do chefe de missao.
Preceito id~ntico e contido no artigo 15. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975,
que estipula igualmente que a Organiza~ao lqternacional ao ser notificada pelo
Estado de envio devera transmitir essa notifica~ao ao Estado hospedeiro.
9. Inlcio das fun~oes do chefe de missao. Existem varios criterios possfveis
para determinar o inlcio das fun~oes de urn chefe de missao. A "Conven~ao de
Viena" nao adoptou urn critt:do Unico, referindo dais critbios e deixando a cada

Estado a faculdade de escolher urn desses criterios que tera que sec aplicado
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uniformemente, ou seja, sem discriminac;:ao.

E assim

que o arcigo 13. 0 da

Convenc;ao deterrnina: uConsidera-se que o chefi de misslio assumiu as suas fimrOes
no Estado receptor a partir do momento em que tenha entregado as mas credenciais ou
tenha comunicado a sua chegada e apresentado as copias jiguradas das mas credenciais
ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros, ou ao Ministerio em que se tenha convindo,
de acordo com a prdtica observada no Estado receptor, a qual deverd ser aplicada de
maneira uniform/~
Esta disposi~ao prev~, portanto, dois crit~rios que podem ser adoprados pelos
diferentes Estados para determinarem o inlcio das fun~6es de urn chefe de•missao:

a) o momento em que tenha entregado as suas credenciais, ou
b) o momento em que tenha comunicado a sua chegada e apresentado as c6pias
figuradas das suas credenciais ao Minist~rio dos Neg6cios Estrangeiros.
Segundo esta disposi~ao os Estados sao livres de adoptar urn ou outro crit~rio
desde que o apliquem de maneira uniiOrme.
,
Dada a importlncia que a fixa~ao de ambos os momentos referidos tern,
nomeadamente na determinac;ao da precedCncia entre os chefes de missao, torna-s~
necessMio precisar a ordem segundo a qual os chefes de missao deverao apresentar
as suas credenciais, na hip6tese do primeiro crit~rio ser adoptado, e tamb~m Hxar a

ordem das comunica~6es de chegada, no caso da segunda hip6tese ser a escolhida.
Para resolver este problema deter min a o mesmo artigo 13. 0 no seu par:lgrafo 2: ·
/1 ordem da entrega das credenciais ou da sua copia figurada serd determinada pela
data e hora da chegada do chefe de missao':
A notifica~ao aos servi~os do Protocolo do Estado da data e hora da chegada
do chefe de missao ao pals ~. por conseguinte, uma formalidade importante a que
j:l aludimos mais acima.
10. Precedencia entre os chefes de missao. 0 problema da precedencia entre
os chefes de missao andou, em tempos mais recuados, ligado sempre ao da precedCncia dos virios Estados europeus. Sobre esta materia transcrevemos o seguinte

trecho bastante elucidarivo de Harold Nicolson que alude as medidas tomadas
pelo Congresso de Viena de 1815 e a Confer~ncia de Aix-la-Chapelle de 1818:
"Na !dade Media comiderava-se que a ordem de precedencia entre os diversos Estados
seria jixada pelo Papa e, de fiuto, existe uma escala ou lista de categorias, datada de
1504, segundo a qual os diversos.soberanos sao alinhados na sua propria ordem.
Segundo esta escala de precedencias o Imperador alemiio figura em primeiro Iugar e o
Duque de Ferrara, no tlltimo; o rei de Inglaterra figura no setimo !ugar da liJta, imediatamente depois do rei de Portugal e imediatamente antes do rei de Sicllia 27 • Niio
era de esperar que esta jixaflio arbitrdria de valores pudme sobreviver fls mudanfas de
posiflio do poder national. Desde o princlpio a Espanha recusou-se a aceitar a classifiCaflio do Papa segundo a qual a E1panha recebia um Iugar inferior ao da Franfa.
11
Segundo a lista publicada por Satow (A Guid~ to Diplomatic Practice, ps. 25-6) a o~dem dos reis era
a seguime: 1. Imperator Caesar. 2. Rex Romanorum. 3. Rex Franciae. 4. Rex Hispaniae. 5. Rex Aragonia.
6. Rex Portugalliae. 7. Rex Angliae. B. Rex Siclliae. 9-10. Rex Scoriae et Rex Ungariae inrer se discordes.
11. Rex Navarrae. 12. Rex Cipri. 13. Rex Bohemiae. 14. Rex PO!oniae. 15. Rex Daniae. Seguem-se mais
15 duques reinames.
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Jndecorosos amuos e empurroes entre os embaixadores da Franra e da Espanha passaram a ser um elemtnto embararante no fimcionamento de cada corte, e em 30 de
Setembro de 1661, quando o coche do embaixador espanhol tentou ultrapassar o coche
do embaixador de Franra num cortejo em Londres, resultou uma batalha de rua que
levou a nptura de relaroes diplomdticas entre Paris e Madrid e ate a ameara de
guerra. Uma outra complicariio sttrgiu quando a Rtissia deixou de ser uma potencia
asidtica e procurou impor-se como potencia europeia. Mtm baile da corte em Londres
em 1768 o embaixador msso sentou-se ao /ado do embaixador do Imperador; o embaixador de Franra que chegou tarde, saltou por cima dos bancos de trds e esgueirou-se
entre os dois colegas; do focto resultou um duelo no qual o embaixador msso ficou
forido. A coisa comerttva a tomttr-se numa forsa.
Um aspecto mais strio desta constante e mal regulamentada !uta pela precedincia e
prestlgio - prossegue Nicolson - era a complicariio que introduzia na conclusiio dos
tratados internacionais. Fortes animosidades resultavam do problema da ordem pela
qual os diversos plenipotincidrios deviam assinar. Um complicado expediente, chamado
alternat, foi inventado segundo 0 qual uma copia separada de cada tratado ou documento era fornecida a cada plenipotencidrio que assinava a sua cOpia em primeiro
Iugar; este m!todo, embora originasse um trabalho desnecessdrio e maior demora, dava
a cada plenipotencidrio a satisforiio de smtir que, pelo menos numa das copias, o seu
nome figurava no Iugar de honra. 0 Congresso de Viena decidiu sabiammte que tinha
chegado o tempo de pfir termo a urn sistema tiio ridlculo. Foi designada uma comissao
que depois de dois meses de trabalho apresentou o seu relatorio.
Este relatorio dividia os diversos palses em tris classes, mas esta classificariio encontrou a oposislio de vdrias pequenas potCncias e especialmente dos representantes das
republicas. Foi, portanto, adoptado o mttodo sensato segundo o qual a precedincia dos
representantes diplomdticos deveria ser regulada pela sua respectiva antiguidade, ou
seja, segundo a data da sua notijicariio oficial da chegada a sede da sua missiio.
0 R~glement do Congresso dividiu, ao mesmo tempo, os representantes diplomdticos
em quatro classes distintas - embaixadores e legados pontijlcios, ministros plenipotmcidrios, mhzistros residentes e encarregados de negocios. Foi tambtm estabelecido que a
ordem pe/a qua/ OS pfenipotencidrios deveriam assinar OS tratados Jeria tirttda ii SOTte;
isto foi ulteriormente emendado na Conforencia do Aix-la-Chapelle em 1818 quando
foi adoptado o metodo mais razodvel das assinaturas serem apostas segundo a ordem
alfobttica. 0 alfobeto escolhido foi, portm, o frances, circunstdncia que tornou por
muitos anos incerto se os Estados Unidos deveriam assinar sob a letra E ou A ou U.
No entanto, exceptuada esta pequena imprecisiio o Rtglement de Viena... resolveu de
focto o problema das precedencias por mais de cern anos. E posslvel que a/gum foturo
congresso se sinta obrigado, em foce da multiplicidade de embaixadas que desde cntiio
foram criadas, a adoptar urn novo R~glement segundo o qual os embaixadores seriio
classificados como pertencendo aprimeira, a segunda e terceira categoria. Isto provocarial certamente, numa viva discussiioJI 28 .
0 sistema da preced~ncia dos chefes de missao segundo a data do in!cio das
suas fi.m~oes, consagrado pelo Congresso de Viena, foi pela primeira vez utilizado
pelo Marques de Pombal em 1760 por ocasiao do casamento da Princesa do
Brasil. Numa circular enviada a rodas as representa~oes acreditadas em Lisboa,
28
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Pombal anunciava que as embaixadas junto da corte portuguesa, com excep~o do
Nuncio e do Embaixador do Imperio, deveriam ordenar-se nas visitas que fariam
ou na obten~ao de audiCnc.ias, por ocasiao do casamento da Princesa Real,
segundo a data das suas credenciais. Choiseul, entao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros em Fran~a, quando o assunto !he foi submetido declarou que a
Fran~a n3o aceitaria em caso algum a nova regra nao reconhecendo ao monarca
portugues o direito de· estabelecer regras na materia. A Espanha reagiu de igual
mane ira e Viena, cuja posi~ao nao era alias afectada, declarou ao Governo frances
que apoiaria a sua posi~ao opondo-se ~ ridlcula pretensao do Ministro portuguCs29.
A "ridicula pretens:io do Ministro portuguCs" acabou, no entanto, por triunfar
no Congresso de Viena que, por ironia, se reuniu na capital austrlaca. E o pr6prio
representante do Imperador da AUstria passou, desde ent:io, a submeter-se tambem
~ regra geral, exceptuando-se apenas os Nuncios nos chamados palses cat6licos.

0 prindpio consagrado no Congresso de Viena foi adoptado igualmente pela
de Viena" de 1961 que no seu artigo 16. 0 determina: ':-! precedencia
dos chefes de missiio, dentro de cada classe, estabelecer-se-d de acordo com a data e bora
em que tenham assumido as suas fonfOes nos tennos do artigo 13. 0 ':

"Conven~ao

Esta disposi<;:io escabelece, portanto, as seguintes regras em materia de prece-

dencias dos chefes de missao:
!. A ordem de prece&ncia dos chefes de missao e estabelccida, em primeiro
Iugar, por classes. Essas classes sao as indicadas no artigo 14. 0 j:l referido.
2. Dentro de cada classe a precedencia dos chefes de missao estabelecer-se-:l de
acordo com a data e hora em que tenham iniciado as suas fun~6es de acordo
como estipulado no artigo 13. 0 que j:l examin:lmos.
0 mesmo artigo 16. 0 , no seu par:igrafo 2, esdarece ainda que (~lS modificafOes

nas credenciais de um chefe de mirsiio, derde que niio impliquem mudanra de classe,
niio alteram a sua ordem de precedencia~ Nalguns palses quando muda o Chefe de
Estado os chefes de missao tCm que apresentar novas credenciais. E uma norma
que tende a desaparecer, mas no caso de ser aplicada a precedencia dos chefes de

missao nao e alterada com a apresenta<;ao de novas credenciais. Exceptua-se o caso
de urn chefe de missao mudar de dasse pois, oeste caso, ingressar:i na nova dasse

ocupando nela o Iugar que !he compete de acordo com a regra geral de precedencia em cada dasse.

Finalmente o artigo 16. 0 contem uma norma especial relativa ~ precedencia do
representante da Santa Se que se baseia numa disposi~ao adoptada pelo Reglement
do Congresso de Viena que no seu artigo 4. 0 diz que 'o presente regulamento niio
introduz qualquer inOVfltiio relativamente aos representantes do Papa': Esta disposi<;3o desdnava-se a manter inalterada a praxe de certos palses concederem sempre a

primazia ao representante da Santa Se qualquer que fosse a data do inlcio das suas
func;6es. Tratava-se dos pafses tradidonalmente cat6licos como a Austria, a Franc;a,

a Espanha e Portugal. A Santa Se, por seu !ado, passou a adoptar a regra de enviar
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NUncios para os pafses que reconheciam esse priviMgio, enviando para os restantes
pafses apenas Internuncios.
Nascimento e Silva faz notar que depois do Congresso de Viena outros pafses,
aUm daqueles mencionados, passaram a reconhecer igualmente a primazia do
representante papal sobre os restantes chefes de missao, dizendo: "De entiio para
cd, imimeros palses surgidos para a vida internacional t2m dado ao representante papal
a precedencia diplomdtica. Nesse sentido basta lembrar a prdtica de quase todos os
Eitados latino-americanos e a cimmstflncia de a Itd/ia e a Alemanha haverem firmailo
tratados com a Santa St, em 1929 e 1933, reconhecendo ao Ntlncio, uma precedencia
de que niio goZilva"30 •
Retomando o prindpio adoptado no Congresso de Viena, a "Conven~ao de
Viena'' de 1961, no numero 3 do ja citado artigo 16. 0 , determina que 'o presente
artigo niio afocta a prdtica que exista ou venha a existir no Estado receptor com respeito
it precedencia do representante da Santa St". Com esta disposi~ao procurou-se nao
apenas manter a tradi~ao seguida por alguns Estados nesta materia, como admitir
tambem que outros pudessem no futuro adoptar uma pratica id~ntica 31 •
No que se refere a preced~ncia entre OS chefes de missao acreditados junto das
Organizac;Oes Internacionais a regra internacionalmente estabelecida ~ mais simples
por motivos sobretudo de natureza pratica. Consagrando urn prindpio ja anteriormente aceire, estipula a "Convenc;:io de Viena" de 1975, no seu artigo 17. 0 , o
seguinre: '11 precedtncia entre representantes permanentes t determinada pela ordem
alfobltica dos nomes dos Estados em uso na Organizariio':
Dado que nas Organiza~oes Internacionais o sistema de trabalho e colectivo
exigindo consrantes reuni6es dos representantes dos paises membros dessas
Organizac;6es, torna-se necess:irio colod.-los ;\ volta de uma mesa de acordo com

uma determinada ordem. Se essa ordem Fosse aquela estabelecida pela "Conven~ao
de Viena'' de 1961 para os chefes de missao diplom:itica, ou seja, segundo a data
do inicio das suas fi.mc;6es, dada a constanre mudam;a dos diversos representanres,
os lugares que deveriam ocupar ;\ volta de uma mesa seriam frequentemente alre-

rados. A fim de se assegurar uma estabilidade dos lugares ocupados por uma representac;:lio nacional, indispens3vel, sobretudo, em organizac;:6es com numerosos
membros, tornou-se imperloso adoptar urn critCrio que assegurasse uma tal estabi-

lidade e esse e, naturalmente, 0 da ordem alfabetica dos diversos pafses.
A ordem alfabetica dos pafses varia, porem, consoante a lfngua adoprada mas a
"Conven~ao de Viena'' de 1975 nao contem qualquer preceito que permita determinar qual a lfngua a utilizar para o efeito, limitando-se a remeter para o uso de
cada Organiza~ao. A regra geral, porem, e de que se utilizam, consoante as circunstlncias, uma .das duas lfnguas diplomaticas, o frances ou o ingl~.
II. Substitui~ao do chefe de missao. No caso do chefe de missao ter terminado as suas fun~oes e deixado o posto antes do novo chefe de missao sec nomeado e iniciado as suas func;:6es ou ainda no caso do chefe de misslio estar ausente ou
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Segundo o Anudrio Pontifldo a Santa S~ maminha, ern 1980, NUncios em 33 paJses e PronUncios em
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impedido de exercer as suas fun~6es, urn funcion~rio diplom:itico deved exercer
provisoriamente as fun~6es de chefe de missao, como encarregado de Negocios
interino ou ad interim. Esta pr:itica, consagrada pelos usos internacionais, foi acolhida pela "Conven~ao de Vierra" em 1961, que no seu artigo 19. 0 determina:
"No caso do posto de chefi de missiio vagar, 011 se o chefi de missiio estiver impedido de
desempenhar as mas fimfiJes, um encarregado de Negocios ad interim exercerd provisoriamente a chefia da missiio}: A mesma disposic;ao estabelece que o nome do encartegado de negocios ad interim deved sec notificado ao Ministerio dos Negocios
Estrangeiros do Estado receptor pelo proprio chefe de missao ou, nao o podendo
fazer, pelo Ministerio dos Negocios Estrangeiros do pals acreditante.
•
0 mesmo artigo 19. 0 no seu par:igrafo 2 determina que "no caso de nenh11m
membro do pessoal diplomdtico da missiio estar presente no Estado receptor, 11m membro do pusoal administrativo e tlcnico poderd, com o consentimento do Estado receptor, ser designado pelo Estado acreditante para encarregar-se dos assuntos administrativos correntes da missiio

11
•

•

Poe esta disposi~o se conclui que so poder~ ser aceite como encarregado de negocios ad interim urn membro do pessoal diplomMico da missao. Ora membros do pessoal diplom~tico poderao ser as pessoas que figuram na lista diplom~cica e que t~m,
poe conseguinte, qualidade diplom:irica para efeitos externos embora pela legisla~ao
interna de urn determinado Estado nao perten~am ao quadro dos seus funcion:irios
diplom:iticos. Acontece que em certos pafses existem disposi~6es internas que regulam
a matCria das encarregaturas de neg6cios ad interim e que nao permitem que urn
chefe de missao possa sec substitufdo se nao por urn funcion~rio do quadro diplom~
tico ou diplomata de carreira. Nesta materia, portanto, as disposic;6es da "Conven~o
de Vierra'' de 1961, serao aplicadas tendo em conta as referidas disposi~6es internas.
Entre nos derermina o Regulamento do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
(Decreto n. 0 47478, de 31 de Dezembro de 1966), no seu arrigo ll5. 0 , parngrafo
4, que "na sua falta ou impedimento" o chefe de missao sed substituldo "pelo conselheiro de embaixada 011 pelo secretdrio mais graduado e mais antigo, q11e gerirt! a missiio como encarregado de negOcios ", De acordo com esta disposic;:io, nas mhs6es
diplom~ticas portuguesas so poded assumir as fun~6es de encarregado de negocios
interino urn funcion~rio qo quadro diplom~tico, embora possa haver na missao
outros membros incluldos na Hsta diplom:itica e, poe cons~guinte, cabendo na
designa~ao de membros do pessoal diplom~tico referido no artigo 19. 0 da
"Conven~ao de Vierra'' de 1961. No caso dena missao nao existir qualquer funcion~rio do quadro diplom~tico, urn membro da missao com qualidade diplom~tica
poderia ficar encarregado de gerir os assuntos administrativos correntes da missao,
nos termos do padgrafo 2 do referido artigo 19. 0 ? Nos termos do Regulamento
citado entendemos que nao, pais o referido artigo 115. 0 , no seu par:igrafo Unico,
determina: c'Na folta de conselheiro ott de stcretdrio que assuma as fonfOes de encarre-

gado de Negocios, poderd o consul do servifo diplomdtico que resida na capital da sede
da missiio ser encarregada do expediente dos neg6cios': So na f.Uta de urn c6nsul de
carreira na capital se poded designar como encarregado do expediente dos neg6cios
urn membro do pessoal diplom~tico da missao nao de carreira ou na sua falta, urn
membro do pessoal administrativo e tecnico da missao.
No que respeita ~s miss6es permanentes junto das Organizac;6es Internacionais

a "Conven~ao de Vierra'' de 1975 estabelece uma regra mais lata que deixa ad
Estado de envio toda a liberdade para designar urn encarregado de negoci<is
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interino no caso de falta ou impedimenta do chefe de missiio. Estabelece, com
efeito, o artigo 16. 0 da referida Conven~iio: "Se o poito de cheft de miiiiio vagar, ou
IC o cheft de miiiiio estiver impedido de exercer as IUdi fimroes, o Estado de envio pode
dCiignar 11m cheft de miiiiio interino cujo nome e notijicado a Organizariio e por esta
ao Eitado hoipedeiro': Em varias Organiza~iies lnternacionais as missiies per manentes possuem alem do chefe de missiio urn suplente deste que no caso da ausencia e
mpedimento do chefe de miss:io assume automaricamente a chefia da misslio.

12. Termo das fun~iies do chefe de rnissao. As fun~iies do chefe de missiio
>Odem terminar por uma variedade de raz6es: transferCncia para outro posto,
imite de idade, demiss:io do cargo voiunt<iria ou compulsiva, encerramento da

nissiio diplomatica, faledmento e declara~iio de persona non grata.
A "Conven~iio de Vierra" de 1961, no seu artigo 43. 0 , agrupa todos estes casas
m duas situa~iies: 1. 0 notifica~iio do Estado acreditante ao Estado receptor de que
chefe de missiio cessou as suas fun~iies e 2. 0 notifJca~iio do Estado receptor ao
:Stado acreditante de que, nos termos do paragrafo 2 do artigo 9. 0 , se recusa a
!conhecer o chefe de missiio. Trata-se, aqui, do problema da declara~iio de persona
on grata que examinaremos mais adiante acerca dos deveres dos agentes diplouicicos.
No que respeita as missOes permanentes junto das Organiza<;Oes Interacionais a "Conven<;:io de Viena" de 1975, no seu artigo 40. 0 , determina que 'lts

do chefl de miiiiio ... fimlam, nomeadamente: a) pela notijicariio pelo Eitado
envio a OrganiZilfliO que essas fonfOes terminaram,· b) se a missiio terminou defiitiva ou temporariamente': A estas causas haveni que acrescentar o previsto no
lfagrafo 2 do artigo 73. 0 relativo ao consentimento do Estado hospedeiro para

tnfOCI
'!

te urn chefe de miss:io possa ter a nacionalidade desse Estado, consentimento
te nos termos desse padgrafo pode ser retirado em qualquer momenta. No caso
·sse consentimenw ser retirado as fun<;6es do chefe de miss:io naturalmente
ssam.

B - Pessoal diplomatico da missao
13. Categorias do pessoal diplomatico da rnissao. Ja foi dito mais arras que,
;undo o artigo I. 0 da "Conven¢o de Vierra" de 1961, o pessoal diplomatico da
ssiio compreende os "membroi do pmoal d4 miiiiio que tiverem a qualidade de
,fomata~: Ora esses membros podem pertenler a categorias diversas, como sejam

funcionarios do quadro diplomatico do Estado acreditante, a que se chama par
es diplomatas de carreira, ou outros funcion<irios que embora n:io pertencendo

quadros do respectivo Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros possuem a qualile temponiria de diplomata para o efeito do exerdcio das suas fun~iies na mis. Sao os funcionarios assimilados aos diplomatas e que podem ser adidos e conteiros militares, comerciais, culmrais, de imprensa, etc. Todos estes funcion<irios

'm parte da lista diplomatica de cada missiio gozando, par conseguinte, do
:rna estatuto diplomatico.
Nomea~ao do pessoal diplomatico da missiio. A regra geral sabre a
1ea~iio do pessoal diplomatico da missiio
a de livre nomea~iio pelo Estado

14.

I

e
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acreditante, apenas condicionada nos casos

de mllltiplo acredi-tamento, de nacio-

nalidade diferente da do Estado acreditante, de se exceder a lota~ao fixada para o
pessoal da miss3.o ou, em cenos casos, quando se tratar de adidos militares.
Estabelece, com efeito, o artigo 7. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961: "Sob
merva das disposif5es dos artigos 5. 0 , 8. 0 , 3. 0 e 11. 0 , o Estado acreditante poderd
nomear livremente os membros do pessoal da missiioJ~
0 artigo 5.0 citado estabelece a regra de que quando urn Estado desejar acreditar urn membro do pessoal diplom~tico da missao perante dois ou mais Estados
poded faz~-lo salvo se a! gum dos Estados receprores a isso se' opuser expressamente.

0 artigo 8.0, tamb~m referido, estabelece regras sobre a nacionalidade do pessoal diplo~tico da missao exigindo em certos casos o consentimenro do Estado
receptor. E uma mat~ria que ser~ tratada em separado mais adiante.
0 artigo 9.0, igualmente mencionado, refere-se aos casos de declara~ao de
persona non grata de que nos ocuparemos em potmenor mais adianre. A sua
referCncia no artigo ?. 0 poded. parecer desproposirada, pois em bora urn membra do pessoal diplom~tico da missao possa ser declarado persona non grata
antes de chegar ao territorio do Estado receptor, tal declara~ao so deveria ser
normalmenre feira ap6s a nomeas:ao desse membro do pessoal e, poe conseguinte, nao poderia condicionar essa nomeas:ao. Aconrece, porem, como vim9s,
que em certas circunst3.ncias e necess:irio o consentimento do Estado receptor
para a nomea~ao de urn membro do pessoal diplom~tico e nesses casos a declara~ao de persona non grata poderia ter Iugar apos o consentimento ser dado e
antes da nomeas::io. Deve observar-se, no entanw, que no caso do membro do

pessoal diplom~rico ter uma nacionalidade diferente dado Estado acreditanre e
em que o consentimento pr~vio do Estado receptor ~ ou pode ser necess<irio

{hip6tese do artigo 8.0) esse consentimento pode ser rerirado em qualquer
momenta e o recurso 3. declaras:ao de persona non grata ~ inU.til. Restam as
hip6teses contempladas no artigo 5. 0 rdativas ao mU1dplo acreditamentO, mas
de acordo com os termos deste artigo nada impede que o Estado receptor que
nao se opi)s ao multiplo acreditamento 0 possa fazer em qualquer altura 0 que
torna inUtil o recurso a declaras::io de persona non grata. A referCncia ao

artigo 9.0 no artigo 7.0 parece-nos pois de utilidade duvidosa e de alcance
muito reduzido.

Finalmente o artigo 11. 0 aludido refere-se ao problema da lota~ao do pessoal
da miss:io. Se existir urn, acordo sobre essa loras:ao entre o Estado receptor e o
Esrado acreditante ou, embora n:io exista tal acordo, o nU.mero dos membros do

pessoal diplom~rico da missao do Estado acreditante atingir urn n!vel que o
Estado receptor considere que nao ~ razo~vel e normal, esse Esrado poder~ nao
aceitar a nomeas::io.

0 mesmo artigo 11.0, no seu par~grafo 2, estipula que o Estado receptor
poded (lrecusar-se a admitir fimciondrios de uma determinada categoria'~ Trata-se
dos funcion:lrios assimilados a diplomatas com diversas competCncias t~cnicas

que urn determinado Estado poder~ nao querer aceitar. Tal restri~ao teri que ser
aplicada de maneira uniforme e sem qualquer discriminas::io, nos termos do
mesmo arrigo.

0 proprio artigo 7.0 que estamos examinando estabelece a possibilidade de urn
condicionamenro quanto as nomea~6es de adidos ou conselheiros milirares. Com
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efeito diz esta disposi~ao: "No que respeita aos adidos militares, naval e at!reo, o
Estado receptor poderd exigir que os seus nomes /he sejam previamente submetidos para
eftitos de aproVIIfiio'~ Embora 0 artigo 0 nao diga expressamente 0 Estado que estabelecer essa exig~ncia tera que a aplicar sem discrimina~ao em virtude da disposi0
~ao de caracter geral do artigo 47. que nao permite qualquer discrimina~ao na
aplica~ao das disposi~oes da Conven~ao.
A "Conven~ao de Viena" de 1975 consagra o mesmo prindpio da livre nomea~ao dos membros do pessoal diplom:itico das miss6es acrediradas junto das
Organizay6es Internacionais condicionado apenas ao excesso de Iotay:io e ao caso
dos referidos membros possuirem a nacionalidade do Estado hospedeiro. E <> que
determina o ani go 9. 0 da Conven~ao que diz: ''Sob merva das disposif6es dos artigos 14. 0 e 73. 0 , o Estado de envio nomeia livremente os membros da missiio':
15. MU!tiplo acreditarnento. Tal como para os chefes de missao os membros
do pessoal diplomatico da missao poderao ser designados para fazer parte de mais
de uma missao do Esrado acreditante, con forme deter min a o anigo 5. 0 da
"Convenc;:io de Viena de 1961 (a niio ser que um dos Estados receptores a isso se
oponha expressamente': N:io sera, portanro, necess:irio neste caso obrer o consentimenro previa dos Esrados receprores mas t:io somente a sua n:io oposiy:io que red
que ser expressa. Notificados os Estados receptores do mll!tiplo acreditamento, 'l
1
'

ausencia de qualquer oposiyao expcessa
uma aceitac,;:ao.

a nomeay:io

ted., nesre caso,

0

efeito de

0 mesmo prindpio do multiplo acreditamento dos membros do pessoal diplomatico da missiio ~ consagrado pela "Conven~ao de Viena'' de 1975, no seu artigo.
8. 0 , em relac,;:ao

as miss6es permanenres junto das

Organizac,;:6es Internacionais.

16. Nacionalidade do pessoal diplom~tico da missao. As regras da "Convende Viena'' de 1961 sabre a nacionalidade do pessoal diplomatico da missao sao
varias e aplidveis a cliferentes situa~oes. A regra geral definida no artigo 8. o da
Conven~ao ~ a de que 'os membros do pessoal diplomdtico da missiio deveriio, em
principia, ter a nacionalidade do Estado acreditante': Trata-se de uma regra rendencial e nao absoluta que admire implicitamente excepc,;:6es que sao eflumeradas no
~iio

mesmo preceiro.
A primeira excepc,;:3.o referida, relativa aos nacionais do Estado receptor, e
expressa da seguinte forma, no nllmero 2 do mencionado artigo: rros membros do

pessoa/ dip!omdtico da missiio niio poderiio ser nomeados de entre pessoas que tenham a
naciona!idade do Estado receptor. excepto com
poderd retird-lo em qualquer momenta." Por
nesta disposi~ao ~ o de que urn membra do
ter a nacionalidade do Estado receptor desde

o consentimento do riferido Estado, que
outras palavras, o prindpio afirmado

pessoal diplomatico da missao poder~
que este de o seu consentimento. Niio

importa se esse membra river tambem a nacionalidade do Estado acrediranre pais
basta que tenha a nacionalidade do Estado receptor para que o seu consentimenro
seja necess:irio. Este consentimenro, por sua vez, e prec:irio e poded ser retirado

em qualquer momenta. Nesta hip6tese a nomea~iio do membra do pessoal diplom:itico da miss3.o nao e, portanto, livre estando condicionada ao consentimento
previa do Esrado receptor, consentimenro este sempre prec::irio.

A segunda excep~ao, contemplada no par:igrafo do mesmo artigo, refere-se aos
'nacionais de terceiro Estado que niio sejam igualmente nacionais do Estado acreditante':
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Neste caso o Estado receptor poderd exigir que a nomea~ao fique dependence do seu
consentimento previa que poded, tambem, ser retirado em qualquer momenta.
Nao se trata aqui de urn condicionamento absoluto mas sim de uma faculdade que
o Estado receptor poded ucilizar ou nao, mas que a ser utilizada, ted que o ser sem
qualquer discrimina~ao nos termos do artigo 47. 0 da Conven~ao.
Desta regra do padgrafo 3 resulta ainda o corol:lrio de que e livre a nomea~ao
dos membros do pessoal diplomatico da missao que tenham alem da nacionalidade do Estado acredicante tambem a nacionalidade de urn cerceiro Estado.
As regras estabelecidas pela "Conven~ao de Vierra'' de 1975 acerca da nacionalidade dos membros do pessoal diplomatico das miss6es acreditadas junco das
Organizacy6es Internaciona.is sao urn tanto diferentes. E assim que o seu artigo 73. 0
determina que 'o chefo de miniio e os membros do pesroal diplomdtico da miniio ...
teriio em princlpio a nacionalidade do Estado de envio". Diferentemente da
"Conven~ao de Vierra'' de 1961, nesta norma geral inclui-se tambem o chefe de
missao.
•
Dentro da mesma ordem de ideias o padgrafo 2 do mesmo artigo esrabelece
que 'o chefe de miniio e os membros do pessoal diplomdtico da mirriio niio podem ser
ercoUJidos entre os nacionais do Estado hospedeiro sem o seu comentimento que poderd
ser retirado em qualquer momento': Segundo o paragrafo 3 do mesmo anigo o consentimenco do Escado hospedeiro e presumido se ap6s notifica~ao da nomea~ao
nao forem levanradas objec~6es.
A inclusao do chefe de missao nestas normas compreende-se pelo facto da sua
nomeac;ao ser livre e nao sujeira ao agrement do Esrado hospedeiro. Por outro lado
deve ob$ervar~se que nao sao inclufdas nestes preceitos quaisquer restricy6es relativas a nacionalidade de Estados terceiros, pelo que se deve encender que embora se
exprima o voro de que a nacionalidade do chefe de missao e dos membros do pessoal diplomarico da missao deva, em prindpio, ser a do Estado de envio, .se
admire impliciramente que possam ter a nacionalidade de urn rerceiro Estado.
17. Notifica~ao da chegada e inJcio das fun~6es do pessoal diplomatico da
rniss:io. De harmonia com o anigo 10. 0 da "Convenc;ao de Viena, de 1961 a
nomeacyao dos membros da missao e a sua chegada deverao sec norificadas ao

Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros devendo, sempre que possfvel, a notifica~ao
da chegada sec feita com alguma anteced~ncia. 0 infcio das fim~6es dos membros
do pessoal diplomatico da missao comas-se-a, naruralmeme, da data de chegada
devidamence notificada.
Normas semelhantes sao estabelecidas no artigo 15. 0 da "Convenc;ao de Vienl
de 1975 em rela~ao aos membros do pessoal das miss6es acrediradas junto das
Organizacy6es Internaciona.is.
18. Preced~ncia do pessoal diplomatico da missao. No que se refere a preced~ncia dos membros do pessoal diplomatico da missao ha que considerar dois
aspectos distintos: a precedCncia desses membros dentro de uma determinada mis:sao e a preced~ncia dos mesmos em cela~ao aos membros de igual categoria das
miss6es estrangeiras acreditadas num mesmo Estado.
Quanto ao primeiro caso, deterrnina o artigo 17. 0 da "Convency:io de Vjenan.
de 1961 que 'o chefo de missiio notijicard ao Ministerio dos Negocios Estrangeiro5_: ..
a ordem de precedencia dos membros do pessoal diplomtitico da missiio". A preced~n-
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cia dos membros do pessoal diplomatico dentro de cada missao e, por conseguinte, definida livremente pelo Estado acreditante. N:io existe urn critCrio uni-

forme para estabdecer esta preced~ncia de maneira que as listas fornecidas pelas
diversas missiles diplomaticas sao geralmente organizadas de forma diferente.
Alguns Estados ordenam todos os funcionarios de qualifica~ao diplomatica em
conjunto, n:io fazendo distincyao entre diplomatas de carreira e assimilados, procurando ordena-los por uma certa ordem de caregorias equivalences na ordem
iriterna, reservando sempce o primeiro Iugar a seguir ao chefe de missao para o
funciom\rio que o substitui. Ourros Estados, encontrando dificuldade em fazer
uma tal mistura, adoptam o criterio de organizar a lista por classes, pondo ~
cabe~a o pessoal do quadro diplomatico por ordem de hierarquia e antiguidade,
seguido dos conselheiros ou adidos militares por ordem de patentes e antiguidade, seguido dos outros conselheiros tecnicos. 0 conjunto das listas de precedencia notificadas ao Ministerio dos Negocios Estrangeiros pelas diversas missiles
diplomaticas e publicado, anualmente, constiruindo a lista diplomdtica. So as pessoas que figuram na referida lista possuem ~ face do Estado receptor, a qualidade
de diplomata.
Entre nos deter min a o artigo 122. o do Regulamento do Ministerio dos
Negocios Estrangeiros (decreto n. 0 47478, de 31 de Dezembro de 1966) que
"dentro de cada missiio diplomdtica, as precedencias e as equivalencias entre os fonciowirios do serviro diplomdtico e os refiridos no artigo 53. o {conselheiros ou adidos com
fonrOes especializadas, designadamente militares, cttlturais, comerciah sociais e de
imprema) sendo estabelecidas, para cada caso, par despacho do Ministro dos Negdcios
Estrangeiros e do Ministlrio de que dependerem as segundos, entendendo-se que o fonciondrio do serviro diplomdtico que for st~bstituto do chefi de missiio tem sempre precedbiCia sabre todos os demais'~ Esta mesma orientacy:io acha-se expressa no nU.mero 2
do artigo 2. 0 do Decrero-Lei n. 0 672/70, de 31 de Dezembro e no noimero 2 do
artigo 3. 0 do Decreto-Lei n. 0 59/74, de 16 de Fevereiro.
Quanta ao segundo aspecto, reference a precedCncia entre os membros do pes-

soal diplomatico da missao e os membros de igual categoria das outras missiles
estrangeiras acreditadas num mesmo pais, a "Convency:io de Viena" de 1961 n:io
estabelece qualquer norma expressa. Tendo, porCm, em conta as regras estabelecidas para a precedencia dos chefes de miss:io e a praxe inrernacional na matfria,

podemos dizer que a norma geral e a de que a precedencia e estabelecida por categorias e dentro de cada categoria pela data do inJcio das fun~iles.

Se considerarmos, par conseguinte, apenas as funcioncirios do quadro diplomcitico, vir:io :\ cabec;a os Ministros-Conselheiros, depois as Conselheiros, depois os
pdmeiros secrercirio.s, depois os segundos seccet:Uios, etc. Dentro de cada uma des-

tas categorias a preced~ncia e estabelecida pela data do inJcio das fun~6es de cada
dos funcionarios. 0 problema e mais compJexo se ha que misturar OS diplomatas assimilados, mas para o efeito poder-se-a recorrer ~ lista diplomatica e procurar estabelecer correspondencias adequadas. Os servi~os de Protocolo do Estado
recepror terao nesta matCria a Ulcima palavra.
Uffi

19. Termo das fun~iles do pessoal diplomatico da missao. Tal como para o
chefe de missao, as causas que levam ao termo das fun~iles dos membros do
pessoal diplomatico da missao podem ser varias: transfer~ncia, limite de idade,
demiss:io, encerramento da missao, falecimenw, ere. 0 j<i citado artigo 43. 0 da
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"Convenqao de Viena" de 1961 agrupa todas as possfveis causas do termo das fun-

q6es em duas siruaq6es: 1. 0 norificaqao do Estado acredirante ao Estado receptor
de que o membra do pessoal diplom~rico cessou as suas funq6es na missao ou 2. 0
norificaqao do Esrado receptor ao Estado acreditanre de que se recusa a reconhecer
o membra do pessoal diplomarico como membra da missao, nos termos do arrigo
9. 0 , ou seja, par ter sido declarado persona non grata.
Esre artigo amite o utra caso de cessaqao de funq6es de urn membra do pessoal
diploma rico que e o previsto no padgrafo 2 do arrigo 8. o da "Convenqao de
Viena'' de 1961 que se refere ao consentimenro necessaria do Estado rec;ej>tor para
que urn membra do pessoal diplomatico possa rer a nacionalidade do Esrado
receptor, estipulando que este Estado podenl retirar esse consentimento em qual~
quer momenta. No caso desse consentimento sec recirado as func;Oes do membra
da missao cessam, hip6tese que na:o se enquadra nos ca~os contemplados no ardgo
43. 0 pais essa retirada de consentimento n1io pode ser considerada como urn a
declarac;lio de persona non grata pais podem nao existir raz6es pessoais para essa
retirada mas outras raz6es como, par exemplo, alterac;ao da lei.

A "Convenqao de Viena'' de 1975, no seu arrigo 40. 0 , esrabelece que, tal
como para o chefe de missao, o rermo das funq6es dos membras do pessoal
diplom:hico das miss6es acreditadas junto das Organizac;6es Internacionais· se

veri fica: I. 0 pela norificaqao pelo Esrado de envio

a Organizaqao

que essas fun-

c;6es terminaram au 2. 0 no caso da missao terminar definitiva au temporaria-

menre. 0 que foi dito mais acima acerca do paragrafo 2 do arrigo 8. 0 da
Convenqao de 1961, aplica-se igualmenre ao paragrafo 2 do arrigo 73. 0 da
Convenqao de 1975. Acresce ainda que no caso do membra do pessoal diplomarico cometer uma infracqao grave e manifesra a legislaqao penal do Estado hospedeiro au intervenc;ao grave e manifesta nos assuntos internes do Estado hospedeiro, o Esrado de envio, nos termos do padgrafo 2 do arrigo 77. 0 , se nao
renunciar a imunidade de jurisdic;ao, deved. transferir a pessoa em causa au dar
par finda as suas func;6es na missao.

Haver:l que rer em conta ainda o paragrafo 4 do mesmo arrigo. Veja-se porem
o que dizemos .r:nais adiante acerca do institute da persona non grata.

C - Prerragarivas do agente diplom:ltico
20. As prerrogativas dos agentes diplom~ticos. Para o cabal exerciciO das
suas funq6es os agentes diplomaricos, quer sejam chefes de missao ou membros
do pessoal diplomatico, gozam de urn rraramento especial por parte do Esrado
receptor a que poderemos dar a designaqao de prerrogativar do agenre diplomarico. Se percorrermos a Convenc;ao de Viena sabre relac;6es diplofT!3.ticas", de
11

1961, verificamos que sao numerosas as disposic;6es em que se fala de inviola-

bilidade, de imunidades de jurisdiqao, de isenq6es fiscais e de diversas faculdades e facilidades asseguradas ou garanridas aos agentes diplomaricos. Como
designar rodas esras for mas de [raramenro especial? Par vezes fala-se de privi/egios diplomdticos e a palavra privilegio significa, com efeito, uma concessao
feita a 11ma pessoa com exc;lusao das outras pessoas em geral, podendo sec utilizada para abranger rod.as as concess6es especiais de que gozam as agentes

diplomaricos. A "Convenqao de. Viena'' de 1961, porem, no seu preimbulo e
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nos artigos 37. 0 , 38. 0 , 39. 0 , 41. 0 e 44. 0 , refere-se a privilegios e imunidades o
que nos obriga, em presens:a desras disposis:Oes, a considerar duas categor.ias de

tratamento especial para os agentes diplom:lticos: as imunidades, assim identificadas na Convens:3.o e os outros tratamentos especiais englobados na expressffo

privillgios, que seriam a inviolabilidade, as isens;oes, as facilidades e outras
faculdades. Por esta razao adoptamos a designas;ao de prerrogativas diplomdticas
para abranger a totalidade dos privilegios e imunidades de que nos fala a
Convens:ffo.
Con vern advenir que OS dicion:lrios atribuem a palavra prerrogativa urn significado id~ntico a palavra privillgio. E e conveniente tambem frisar que as p~erroga
rivas concedidas aos agentes diplom<iticos nffo sao benesses atribuidas graruitamente pelos Es<ados receptores a uma classe de indivfduos por simples
homenagem ou para vantagem pessoal dos benefici:lrios. Sao antes tratamentos
especiais necessirios para o exerdcio das funs:Oes especiais que lhes incumbe e que
devem ser gozadas dentro desse esplcito. E ·a prOpria "Convens:ao de Viena'1 de

1961 que no seu prdmbulo solenemenre 0 confirma quando diz, referindo-se as
prerrogativas dos agentes diplom:lticos, que 'a fina!idade de tais privilegios e imuni-

dades niio e beneficiar indivlduos, mas sim a de gamntir o eflcaz desempenho dtts fimfOes das missOes diplomdticas como representantes dos Estttdos''. Passando em r~vista as
diversas prerrogativas conrempladas na "Convens:ao de Viena" de 1961, poderemos elaborar a seguinte nsra dessas prerrogativas:

lnviolabilidade pessoal

lmunidades

l

de jurisdis;ao penal
de jurisdis;ao civil e'administrativa
de execus:iio

Prerrogativas
fiscais

dos agenres
diplom:lticos

!sens;6es

de direiros aduaneiros

de prestas;oes de seguro social
de presras;6es de car:lcter pessoal

Liberdade de circulas;ao e rransito
Uso da bandeira e escudo nacionais
Facilidades
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21. lnviolabi!idade pessoal. De todas as prerrogativas do agente diplomatico a

a

inviolabi~dade pessoal ~ certamente a mais importance, pais ela esta ligada pr6pria
essencia da fun~ao diplomatica. Desta inviolabilidade pessoal derivam certas inviola-

bilidades materiais a que ja tivemos ocasiao de nos referir quando nos ocupamos da
missao diplomatica, como a inviolabilidade dos locais da missao, da residencia dos
agentes diplomaticos, dos arquivos e correspond~ncia oficial, dos meios de transporte
da missao, etc. Mas a inviolabilidade da pessoa do agente ~ qualquer coisa de muito
maior importfulcia pais sem ela nao seria posslvel existir a pr6pria institui~ao diplomitica, ou seja, o sistema de intermedi.Uios entre dois poderes politicos diferenciados.
Esta necessidade de inviolabilidade pessoal do agente diplomatico, do emiss:lrio
da paz, foi sempre reconhecida atrav~s da hist6ria, em codas as regi6e.s do globo e
em codas as civiliza~6es, sendo amplamente testemunhada pelos costumes dos povos
primitivos. -Ragnar Numelin, urn diplomata e urn etn6logo, assim o demonstra num
livro notavel sabre as origens da diplomacia ou a diplomacia nas sociedades primitivas31. Este autor observa que nas sociedades primitivas.o diplomaca ou mensageiro
era protegido par urn tabu, considerando-se que possula urn poder sobrenatural que
seria perigoso violar sendo a sua pessoa tida como sagrada. Esta mesma ideia foi, na

Antiguidade, claramente expressa par JUlio C~sar. Com efeico, tendo os romanos
enviado emissirios junto dos Venems, uma rribo no norte da G:ilia, para procurar

obter trigo para as suas tropas, aquele povo barbara aprisio11"u alguns desses enviados. Ao saber do sucedido C~sar decidi u aracar imediatamente os Venecos acusando-os de terem cometido urn crime inqualificavel e justificando-se com a pergunta:

"Niio prenderam eles e carregaram de firros os embaixadores, fimriio que todas as naroes
considernrnm semJ:; como sagrada e invioldve/?" 33• Vencido os Venetos, asar puniuos severamente · ndo que o fazia )lara que no foturo os bdrbaros fossem mais respeitadores dos direitos dos embaixadores (jus legacorum)" 34 •
0 principia da inviolabilidade pessoal do agente diplomatico foi sempre, como
dissemos, urn prindpio consagrado por ·codas os povos embora por vezes sofresse

damorosas viola~6es sobretudo em tempos de exacerbada xenofobia provocada par
guerras ou inwledncia religiosa.
Uma dessas lamentaveis viola~6es foi cometida par Cromwell, nos anos de
1653 e 1654, na pessoa de urn diplomata portugu~s. Nessa epoca era embaixador,
em Londres D. Joao Rodrigues de Sa e Menezes, Conde de Penaguiao, e era adido
da embaixada Pantaleao de Sa, irmao do embaixador. Tendo Pantaleao de Sa sido
insultado na Nova Balsa par urn oficial realista, Gerard, no dia 21 de Novembro
de 1653, volcou no dia seguinte com alguns criados para obrer urn desfor~o. Poi
disparado urn tiro e na refrega que se seguiu foi morro urn tal Greenway, tornado
por engano par Gerard, e feridas varias pessoas. Fugindo a exalta~ao popular
Pantaleao de Sa refugiou-se na embaixada que foi cercada pela popula¢o que
ameac;ava incendH.-la. Cromwell, ao tamar conhecimento dos faccos, enviou uma

32

Th( h(ginning of Diplomacy, Oxford University Press, Londres, 1950. Veja-se o que diz.emos sobre
este tema na nossa Diplomacia Pura, ps. 27-8.
33

j. Cesar, Bellum Gnllicum, Liv. III, LX:" ... Legato, quod nomen ad omnes nationes sancrum inviolatumque semper fuisset, retemos ad se et in vinc!Jla coniectos ... ".
34 Idem, Liv. III, XVI: "In ques eo gravius Caesar vindicandum staluit, quo diligentius in reliquam
tempus a barbaris jus legatorum conservaretur".
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guarda a exigir a entrega de Pantaleao de Sa e dos criados. 0 embaixador viu-se
for~ado a entregar as acusados mas protestando sempre e invocando as privilegios
diplomaticos. Apesar destes protesros e da interven~ao dos embaixadores de
Espanha (cujo pals estava em guerra com Portugal) e de Fran~a, as acusados foram
encerrados na Torre de Londres e a 6 de Julho de !654 foram julgados sendo condenados a pena capital Panraleao de Sa e alguns dos criados. Apesar de rodos as
apelos Cromwell manteve a senten~a de mane para o diplomata e urn dos seus
criados. Este foi enforcado em Tyburn em I 0 de Julbo e Pantaleao de Sa foi decapitado em Tower Hill a 20 de Julbo. Nessa manha o Conde de Penaguiao assinou
'
a impottante ttatado de 1654 e abandonou imediatarnente o pals 35 •
Este triste incidence ocorreu num momento em que o governo de D. Jaffa IV
estava empenhado em celebrar urn impottante tratado de alian~a com a lnglaterra
e sem grandes possibilidades de proceder a qualquer retalia~ao.
Satow pretendendo justilicar a conduta das autoridades inglesas alega que no caso
de Pantaleao de Sa a "prctemiio a privillgio niio poderia ser sttstentttda pais ek tinhtt ap..nas uma comissiio niio publica (a dormant comission) e tt Stitt invocariio de pttrentcsco
com o embaixador niio era suficiente" 36 . Naquela epoca as prerrogativas do agente
diplomatico nao estariarn dararnente estabelecidas a favor dos membros da sua familia, como hoje esdio, como veremos mais aruante; mas a comissao de Pantaleao de S:i,
pUblica ou nao, existia e, porranto, ele nao poderia ser preso, julgado e condenado,
mas apenas expulso da lnglaterra. Mas ainda que ele nao beneliciasse do estatuto
diplomarico, a Governo ingl& nao podecia for~ar pela viol~ncia o embaixador a
entregar os acusados de acordo com a lei internacional ent:io vigente e claramente
exposta par Grotius em 1625 no seu f.unoso De jure Belli et Pttcis. Cromwell, no auge
do seu poder e profundamente anti catolico, obteve a aceita~o do tratado de 1654
par D. Joao N com arnea~ de viol~ncia e a caso de Pantaleao de Sa foi mais urn
triste epis6dio da sua arbirrariedade nas rela~6es com o nosso pals.
0 principia da inviolabilidade pessoal do agente diplomatico foi expressarnente
reconhecido pel a attigo 14. 0 da "Conven~ao de Havana" de 1928 e, como nao
podia deixar de ser, a "Conven~ao de Vierra" de 1961 acolheu o mesmo principia
no seu artigo 29. 0 • Disp6e, com efeito, este artigo: ~ pcssott do ttgente diplomdtico
! invioldvel. Niio poderd scr objecto de qualqucr forma de detenriio ou prisiio.
0 Estttdo receptor tratti-lo-d com o devido rcspcito e ttdoptttrd todas as medidas ttde-

quttdas pttrtt impedir qt~ttlqucr ofmstt

a Stitt pcssott,

libcrddde

011

dignidade:

A primeira observa~ao a fazer a este artigo e a de que ele se poderia ter limitado a dizer que 'a pcssott do ttgente diplomdtico ! invioltivel" pais qualquer qualilicativo feito a este principia absoluto so poderia diminuir a sua for~a. A verdade e
que nos debates preparatorios da Conven~ao forarn varias as duvidas levantadas
sabre o alcance a dar

apalavra inviolavel e assim resultou a conveniencia de acres~

centar ao principia geral algumas explicita~6es que afastarn as duvidas sabre a
extensao e o sentido do termo inviolavel. Oeste modo e de acordo com o texto do
artigo 29. o da Convens;ao, a inviolabilidade pessoal abrange nao apenas a

35

Visconde de Sanrart!m, Quadro Elmunftlr, T. XMI, ps. 84 e segs.; Edgar Pres rage, As rda¢u diplomdticaJ de Portugal com a Fran;a, lnglaterra e Rolanda, de 1640 a 1668, Coimbra, lmprensa da
Universidade, 1928, ps. 145-6.
36

Ernest Sarow, A Guide to Diplomatic Practice, Londres, 1958, p. 182.
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interdiqao do uso de viol~ncia contra a pessoa do agente diplomatico, mas igualmente da sua deten~ao sob qualquer forma, a falta de respeito ou ofensas pessoals,

em suma, tudo o que seja atentatorio da dignidade do seu cargo.
0
Disposi~ao idCntica a do artigo 29. que estamos examinando se en contra no
artigo 28. o da "Convenqao de Viena" de 1975, apenas com o acrescimo da frase
final em que estabelece a obrigaqao do Estado hospedeiro, de tamar todas as
medidas apropriadas para processar e punic as pessoas que atentarem de alguma

forma contra a pessoa e a dignidade do agente diplomatico. E de recocdar o que
dissemos arras acerca de disposiqao id~ntica relativa a inviolabilidade dos locais da
miss:io permanente junto das Organizac;6es Internacionais 37,

A regra absoluta contida no artigo 29. 0 da "Convenqao de Viena" de 1961
pode sofrer uma limitaqao no caso do agente diplomatico possuir a nacionalidade
do Estado receptor ou tee a sua residCncia permanente nesse Estado. A esse respeito determina o artigo 38. 0 da Convenqao: •;q niio ser na medida em que o Estado

receptor conceda outros privilegios e imunidades, o agente. diplomdtico que seja nacional do reforido Estado ou nele tenha resid;ncia permanente goZtlrd da imtmidade de
jurisdiriio e de inviolabilidade apenas quanto aos actos oficiais praticados 110 desempenho das suas fim¢es'~
A primeira observac;ao a fazer a esta disposic;:io

e a de que ela se cefece <! agentes

~an to 'O
chefe de missao como os membros do pessoal diplomatico da missao. Em segundo
Iugar a disposiqao contempla duas hipoteses diferentes: 1. 0 o caso do agente diplo-

diplomdticos o que, nos termos do artigo 1. 0 da Convenc;ao, compreende

micico possuir a nacionalidade do Estado receptor; 2. 0 o caso de, embora nao tenha
essa nacionalidade, o agente possuir a sua residencia permanente no Estado receptor.
Em ambos os casas o Estado receptor obriga-se a conceder ao agente diplomacico as prerrogativas concedidas em geral a todos os agenres diplomiticos, excepto

no que se refere

a imunidade

de jurisdiqao e

a inviolabilidade pessoal as quais 0

Estado recepmr s6 est<l obrigado a conceder quanto aos aetas oficiais praticados no

desempenho das funq6es do referido agente diplomatico.
No caso de assim o entender o Esrado receptor podeni conceder aos agentes
diplomaticos naquelas duas situaq6es indicadas, urn regime mais favoravel no que
se refere a imunidade de jurisdiqao e a inviolabilidade pessoal. E. o que o mencionado ardgo 38. o pretende significar ao dizer: ~ nlio ser na medida em que o Estado

receptor conceda outros privilegios e imunidades... ".
Nos casas em que o agente diplomatico e nacional do Estado receptor, quer
seja chefe de missao ou nao, a sua designac;ao s6 poded. sec efecmada com o con-

sentimento previa do Estado receptor (anigos 4. 0 e 8. 0 da Convenqao), como ja
tivCmos ocasHio de referir. Ao dar o seu consendmento o Esrado receptor poderi
indicae qual o regime que em materia de imunidade de jurisdiqao e de inviolabilidade pessoal ira aplicar ao agente diplomatico. Se nada disser aplicar-se-a a disposiqao do ani go 38. 0 mas o Estado receptor podera sempre, em qualquer altura,
ampliar esse regime se assim o en tender.
No que se refere ao caso do agente diplom<idco ter a sua residCncia permanente
no Estado receptor ha que observar que a Convenc;ao nao peeve o consentimento
previa do Estado receptor para a sua designaqao como membra do pessoal

37

Vide atris pags, 44 e 45.
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diplomatico de urn determinado Estado. Qualquer altera~ao ao regime mlnimo
previsto no artigo 38. 0 da Conven~ao poded ser estabelecida pelo Estado receptor
em qualquer momenta.
Douttina id~ntica ~ estabelecida neste artigo da "Conven~ao de Viena" de
1961 foi adoptada pela "Conven~ao de Viena" de 1975, no seu artigo 37. 0 ,
numero I, em rela~ao ao chefe de missao e aos membros do pessoal diplomatico
das miss6es permanentes junto das Organizac;6es Internacionais.

Como ji observamos quando nos referimos ~ inviolabilidade dos locais da missao, da inviolabilidade pessoal do agente diplomatico derivam certas inviolabilidades mareriais. Essas inviolabilidades materiais est:io consagradas no artigo 30.~ da
"Conven~ao

de Viena" de 1961 que diz: ~ residencia particular do agente diplomdtico goza da mesma inviolabilidade e protecriio que os locais da missiio. 2. Os seus
documentos, a sua correspondCncia e, sob reserva do disposto no pardgrafo 3 do artigo
31. 0 , os setts bens gozariio igttalmente de inviolabilidade':
De acordo com esra disposic;:io s:io inviolaveis:
a) A resid~ncia particular do agente diplomitico. Segundo este artigo a residCncia do agente goza da mesma protecc;ao que os locais da miss:io, prorec~ao que e definida no artigo 22. o da Conven~ao e que compreende:
- a interdic;ao dos agenres do Estado receptor de penerrar na residencia sem
o consendmento do seu ocupante;

- a obriga~ao especial do Estado receptor de adoptar todas as medidas apropriadas para protegee o local da residCncia contra qualquer inrrusao ou
dano e evirar penurba~6es que afectem a tranquHidade da residCncia ou

apenas a sua dignidade.
- interdi~ao de busca, requisi~ao, embargo ou medida de execu~ao do local de
residCncia, seu mobili<irio, outros hens nela siruados ou meios de transporre.

b) Como se tal nao bastasse o paragrafo 2 esclarece que gozarao de inviolabilidade:
- os documenros e a correspondCncia do agente diplom<itico;
- os seus hens, com reserva das excep~6es da imunidade de jurisdlejao civil e
administrativa referidas no paragrafo 3 do artigo 31. 0 da Conven~ao que
examinaremos mais adiante.
Esta referenda geral a hens dos agentes diplom:iticos cobre, naturalmente, rodas
as especies de bens quer estejam situados na resid~ncia do agente diplomatico ou
fora dela.

22. Imunidade de jurisdi~ao. A par com a inviolabilidade pessoal a imunidade
de jurisdi~ao constitui uma das prerrogativas fundarnentais do agente diplomatico.
A palavra imunidade e por vezes empregada no sentido de prerrogativa, privilegio
ou isenCjao, mas no que se refere ao estatuto do agente diplom:itico ela tern o sig-

nificado preciso de niio sujeiriio ao poder judicial do Estado receptor, nao sujei~ao
aos tribunais desse Estado. Esta prerrogativa constitui como que urn desenvolvi-

mento da ideia de inviolabilidade pessoal do agente diplomitico.
A imunidade de jurisdi~ao do agente diplomatico pode ser penal, civil ou
administrativa. Como veremos adiante ela compreende igLJalmente a imunidade
de execuejiO.
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A) Imunidade de jurisdiriio penal

As regras sobre a imunidade jurisdicional do agente diplomatico estao contidas
nos artigos 31. 0 e 32. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961. Sobre a imunidade de
0
jurisdi~iio penal diz o artigo 31. : "0 agente diplomdtico goza de imunidade de
jurisdiriio penal do Estado receptor':
Trata-se

de

uma regra absoluta que n3.o sofre quaisquer outras restric;Oes a na:o

ser nos casos dos agentes diplomaticos que tenham a nacionalidade do Estado
receptor ou nda tenham a sua residCnda permanence, caso em que, como j<i vimos,
e de aplicar o regime previsro no artigo 38. 0 da Conven~iio. Com a reserva destes
casos que sao de facto muito raros, pode-se pois dizer que a regra da imunidade de
jurisdi~ao penal e absoluta em rela~iio ao agente diplomatico em condi~oes normais
e nao sofre qualquer excep~ao. Urn agenre diplomatico que incorre numa viola~ao
da lei penal do Estado receptor nao so nao pode ser detido ou interrogado pelas
autoridades locais como nao podeni ser julgado por urn tribunal do Estado receptor. lsto niio significa que o Estado receptor fique inibido" de agir de alguma forma
contra esse agente diplom<itico, nem que ele possa ficar impune pelo acto comecido. Com efeito o Estado receptor poder:i sempre, como veremos melhor mais adiante, declar:i-Io persona non grata obrigando-o a retirar-se do seu territ6rio e o

Estado acreditante, por seu !ado, independenremente de qualquer ac~iio disciplinar
poder:i puni-lo de acordo com a sua lei penal conforme previsto no ndmero 4 do
artigo 31. 0 que ·esclarece: ':4 imzmidade de jurisdiriio de um agente diplomdtico no
Estado receptor niio o isenta da jurisdiriio do Estado acreditmzte': Por outro !ado o
Estado acreditante podeni renunciar a imunidade como se vera mais adiante.
Esta disposis:ao merece alguns coment<irios. Em primeiro Iugar seria mais
correcto dizer no final: ", .. niio o isenta da jurisdiriio do Estado acreditante ou do
seu Estado de origem" pois pode acontecer que o agente diplomatico, como
vimos, nao tenha a nacionaiidade do Estado acreditante mas sim a nacionalidade de urn Estado terceiro. Em segundo Iugar, a disposi~iio so por si niio assegura a puni~ao do agente pois ou as leis do Estado acreditante prev~em a possibilidade de puni~ao do agente diplomatico que infrigiu a lei penal do Estado
receptor e nesse caso a disposicyao e supCdlua, ou as referidas leis sao omissas ou
a isso se op6em e nesse caso a disposicyao C inoperante. Trata-se de uma disposi~iio que apenas criou uma obriga~ao moral dos Estados signatarios de estabelecerem legisla~iio apropriada que lhes permita punir os agentes diplomaticos
prevaricadores por actos Hegais cometidos nos Estados onde se encontravam
acreditados.
0
Disposi~iio identica ao do artigo 31. da "Conven~iio de Viena" de 1961 sobre
a imunidade de jurisdi~ao penal do agente diplomatico se encontra no artigo 2]. 0
da "Conven~iio de Viena'' de 1975. Da mesma forma a excep~iio referida no artigo
38. 0 da "Convency3o de Viena" de 1961 se encontra igualmente, como j<i vimos,
no artigo 37. 0 da "Conven~iio de Viena'' de 1975.
Entre nos ha que ter em conta o que estabelece o C6digo Penal no seu
artigo 5. 0 segundo o qual a lei penal portuguesa e aplidvel a "foctos praticados fora
do territdrio nacional por portugueses'' sempce que: (1- Os agentes sejam encontrados
em Portugal,· II - sejam tambtm ptmlveis pe!d legis!driio do Iugar em que foram praticados, salvo quando nesse Iugar niio se exerra poder punitivo; III- Constifllem crime
que admite extradifiiO e esta niio possa ser exercida'~
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B) Jmunidade de jurisdiriio civile adminiJtrativa

a imunidade

de jurisdi~ao civil e administrativa a
1961 estabeleceu uma regra geral com algumas excepdepois de estabelecer a regra absoluta da imunidade de
receptor pelos agentes diplomiticos, acrescenta: "Gom
tambtm da imunidade da sua jurisdiriio civil e administrativa, salvo se se trata
de ... e enumera em seguida trCs casos dC excepc;a.o. Poe judsdic;ao civil e administrativa entende-se a jurisdi~ao de todos os tribunais com excep~ao dos tribunais criminais.
•
Vejamos agora as excep¢es enumeradas no artigo 31. 0 da Conven~ao:
No que se refere

"Conven~ao de Vierra'' de
~6es. 0 citado artigo 31. 0 ,
jurisdi~ao penal do Estado
11

1.• "Uma acriio real sobre imrJvel privado situado no territrJrio do Estado receptor,
salvo se o agente diplomdtico o possuir por conta do Estado acreditante pant os fins da

. ..-"
mtssao.
Trata-se de uma excepc;3.o que concern em si mesma uma excepcy:io reverrendo

para a regra geral. Por vezes aconrece que o agente diplomarico, especialmenre o
chefe de missao, poe imperativos da lei local ou por outros motivos, adquire urn

im6vel em nome pr6prio mas de facto em representa~ao do Estado acreditante e
para os fins da missao diplomatica. Nestes casas sed facil ao agente provar essa
sirua~ao especial e nesse caso a imunidade de jurisdi~ao tern plena aplica~ao. Se,
porem, o agente diplomatico possuir no Estado receptor urn im6vel a titulo metamente privado nesse caso nao beneficia da imunidade de jurisdi~ao em rela~ao as
accy6es relativas a esse im6ve1.
2.• "Uma acriio mcessrJria na qual o agente diplomdtico figura, a titulo privado e
niio em nome do Estado, como executor testamentdrio, administrador, herdeiro ou legatdrio':
Nos casas em que o agente diplomatico figure, em qualquer qualidade e a
titulo meramente privado, numa aq:ffo sucess6ria intentada junto

de urn tribunal

do Estado receptor, nao gozad de imunidade de jurisdi~ao.

3. • "Uma acriio referente a qualquer actividade profissional ou co mercia/ exercida
pe/o agente diplomdtico no Estado receptor fora das mas fonriies oficiais'~
Esta excep~ao, a primeira vista, pode parecer estranha em virrude do estipulado
no artigo 42. 0 da Conven~ao que diz que 'o agente dip/omdtico nao exercerd no
Estado receptor 11enhuma actividade profissional ou comercial em proveito proprio'~
A verdade e que, apesar desta proibi~ao, pode dar-se o caso de urn agente diplom<itico, em vialacyao deste preceito, exercer quaJquer actividade lucra£iva e neste

caso nao ficara imune de jurisdi~ao quanta a quaisquer ac~oes judiciais relacionadas com essas actividades. lsto independentemenre de qualquer ourra consequ~n
cia resultante da ac~ao disciplinar do Estado acreditante e de ac~ao de ourra natureza do Esrado receptor.
A iinunidade de jurisdi~ao civil e adminiitrativa abrange a imunidade de execu~ao (ntimero 3 do artigo 31. 0 ), excepto nas tres hip6teses de excep~ao que acabarnos de referir e "desde que a execuriio possa realizar-se sem aftctar a invio!abi/idade" da pessoa ou residencia do agenre diplomatico.
A imunidade de jurisdi~ao civil e adminisrrativa e apliclvel o preceito, ja analisado em rela\'aO a imunidade e jurisdi~ao penal, contido no ntimero 4 do artigo 31. 0
que vimos examinando, no sencido da referida imunidade n3.o isentar o agente
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diplomatico da jurisdi~ao do Estado acreditante. Tal como observamos para ·o caso
da imunidade de jurisdi~ao penal, a virrualidade desta disposi~ao depende da legisla~ao de cada pals em causa.
Entre nos ha que observar as regras estabelecidas no C6digo do Processo Civil
sobre a competencia internacional dos rribunais porrugueses e que se acham con-

tidas no seu artigo 65. 0 • Segundo este ani go 'It competencia internaciona/ dos tribunais portugueses depende da verificariio de alguma das seguintes circumti!ncias: ...
d) niio poder o direito tornar-se efoctivo seniio por meio de acriio proposta em tribunal
portuguCs, desde que entre a acriio a propor e o territ6rio portugu!s exista qualquer elemento ponderosa de conexiio pessoa/ ou rea/':
Finalmente ha que observar que disposi~6es id~nticas as do ardgo 31. 0 da
"Conven~iio de Viena" de 1961 sobte a imunidade de jutisdi~iio civil e administrativa dos agentes diplomaticos se encontram reproduzidas no artigo 30. 0 da
"Conven~ao de Viena'' de 1975.
C) lmunidade da obrigariio de testemunhar
0 agente .:~j'bmcitico nao esd. obrigado a prestar depoimento como testemu. civil ou administradva que corra
nha em quak, ·;, r pwcesso de natureza pen. al,

junto dos rri.• :.nais do Estado receptor. E o que determina a disposi~ao do
numero 2 do arrigo 31. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961 que diz: "0 agente
diplomdtico niio e obrigado a prestar depoimento como testemunha". Disposi~iio
idendca a esta se encontra no nUmero 3 do artigo 30. 0 da "Conven<;:io de Viena"
de 1975.
A regra da nao obrigatoriedade de testemunhar e absoluta e par isso e inteiramente de rejeitar a opiniao expendida por Philippe Cahier que, ao comentar o
refetido numero 2 do artigo 31. 0 da Conven~ao, pretende que a disposi~ao nele
contida apenas signiflca que niio podera haver constrangimento quanro a depoimentos de agentes diplomaticos mas que "existe a obrigariio de testemunhar" e que
em caso de recusa o Estado receptor podera ate declarar o agente diplomatico perc
sona non grata 38 . Trata-se de uma interpreta<;ao nao s6 contraria a letra da disposi~ao citada, ao sentido da discussiio havida na Confer~ncia de Viena que elaborou
a Conven~ao 39 como ao proprio esplrito das prerrogativas diplomaticas consagradas pelo Direiro !nternacional.
Se o agente diplom<itico, com a concordincia do seu Governo, entende nao
dever restemunhar numa determinada causa a correr junw de urn tribunal do

Estado receptor, podera faz~-lo livremente em face da regra absolura do mesmo
numero 2 do artigo 31. 0 da Conven~ao eo Estado recepror nao ted qualquer fundamento para em vinude do exerdcio de urn direiw consagrado em Conven<;:io

!nternacional aplicar o instituto da persona non grata. Acresce ainda que para o
agente diplomatico poder testemunhar e necessaria haver renuncia de imunidade e
esta n:io pode sec feita pelo agente mas apenas pelo Estado acreditante, como veremos mais adiante.
38

39

It droit diplomatique conttmporain, Droz-Minard, Geneve-Pads, 1962, p.. 256.

G. E. do Nascimento e Silva, Convenp:Jo de Vima ;obre relarOu diplomdtica;, Brasilia, 1978,
ps. 148-50.
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D) Remincia a imunidade de jurisdiriio

A "Conven~ao de Vierra" de 1961 preve no seu artigo 32. 0 a possibilidade de
renuncia a imunidade de jurisdi~ao prevista para OS agentes diplom~ticos. Segundo
este ardgo, nos seus nU.meros 1 e 2, uo Estado acreditante pode renunciar a imunidade de jurisdiriio dos sros agentes diplomdticos ... A renuncia serd sempre expressa".
Disposic;6es idl:nticas se encontram nos ndmeros 1 e 2 do artigo 31. 0 da ''Conven~ao de Viena" de 1975.
Estas disposi~6es ocupam-se da renuncia directa e expressa, feita pelo Esrado
acreditante. Nao se admire, par conseguinte, a renllncia feira pelo pr6prio agente
diplom~tico. Dentro do conceito de que as prerrogativas diplomaricas sao at'ribuldas ao agente diplomatico nao a titulo de privilegio pessoal mas para a exerdcio
das suas func;6es, e l6gico que nlio possa renunciar livremente a essas prerrogadvas.
Quer o artigo 32. 0 da "Convenc;ao de Viena)), no seu nU.mero 3, quer o artigo
0
31. da {(Convenc;ao de Viena'' de 1975, no seu nllmero 3, prevl:em, no en tanto,
uma outra forma indirecta de renUncia a imunidade de jurisdic;ao. Em ambas as
disposi~6es

se diz: "Se um agente diplomdtico... inicia uma acriio judicial, niio !he
· sen£ pennitido invocar a inmnidade de jurisdiflio no tocante a uma reconvenflio direc-

tamente ligada a acriio principal':
Estas disposi~6es levan ram 0 problema de saber se urn agenre diplomatico e au
n3.o livre de propOr uma acc;ao judicial, sem o consentimento pdvio do seu
Governo, sabendo-se de anremao que isso implica a supressa:o da sua imunidade de

quanta ils ac~6es reconvencionais ligadas a ac~ao principal. Entendemos
que a agente diplomatico necessira do consentimento previa do Estado que representa para inrerpor uma ac~ao num tribunal do Estado receptor. Em primeiro Iugar
porque se fosse inten~ao do legislador conceder talliberdade ao agenre diplom~tico,
a caso contemplado no numero 3 do artigo 32. 0 deveria antes ter sido induldo
entre as excep~6es de imunidade referidas no artigo 31. 0 da Conven~ao. Em
segundo Iugar, estando a referido numero 3 inserido no artigo que se ocupa da
renuncia da imunidade de jurisdi~ao e desde que a mesmo artigo estabelece a principia geral de que a renuncia de imunidade depende de urn acto de Estado acredijurisdi~ao

tante, nffo se pode admicir que no mesmo arrigo se aurorize o agente diplom:irico a
livremenre e poe via indirecra se coloque numa situac;ao que equivale a uma renUn-

cia de imunidade sem qualquer auroriza~ao previa do Estado que represenra. A fim
de harmonizar as diferentes disposi~6es do artigo 32. 0 da "Conven~ao de Vierra'' de
1·961 e do artigo 31. 0 da "Conven~ao de Vierra" de 1975, ha pais que admitir que
urn agente diplom~tico para interpor uma ac~ao num tribunal do Estado receptor
ted. que obrer previamente a aurorizac;ao do Esrado acreditanre.

Finalmente, a artigo 32. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961, determina que
tl.z rentlncia tl imunidade de jurisdifiiO no tocante fls acfOes clveis ou administrativas
niio implica renuncia a imunidade quanto as medidas de execuriio da sentenra, para
as quais nova renUncia I necessdria'~ Esra mesma disposic;ao foi acolhida no nUmero
4 do artigo 31. 0 da "Conven~ao de Vierra'' de 1975.
.
Este Ultimo artigo 31. o da "Conven~ao de Viena'' de 197 5 tern urn numero 5,
contendo urn a disposic;ao que nao se en contra no artigo 32. 0 da ~'Convenc;ao de
Viena" de 1961, no sentido do Estado de envio, no caso de nao renunciar a imu-

nidade de jurisdi~ao do agenre diplomatico "dever empregar todos os seus esforros
Mra chegar a uma soluriio equitativa da questao': Trata-se de uma recomenda~ao
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dirigida aos Estados que entendem nao dever renunciar a imunidade de jurisdi~iio
dos seus agentes diplom~ticos com a finalidade de atenuar os efeitos desagradaveis
dessa atitude. Dentro da mesma ordem de ideias o artigo 77. 0 da mesma
Conven11ao, no seu pad.grafo 2, determina: {'No caso de infracfiio grave e manifesta
a legislariio penal do Estado hospedeiro por uma pessoa beneficiando da imtmidade de
jurisdirlio, o Estado de envio, salvo se rentlncia a esta imunidade, retira a pessoa em

causa, pife fim as fimrifes que ela exerce na missiio, delegariio ott delegariio de observarao, ou garante a sua partida conforme os casos. 0 Estado de envio foz o mesmo no
caso de interferCncia grave e manifesta nos assuntos internos do Estado hospedeiro.

As disposirifes do presente pardgrafo niio se aplicam no caso de um acto praticado pela
pessoa em causa no exercfcio das fimfOes da missiio ou no cumprimento das tarefos. da
delegariio ott da delegariio de observariio".
·
23. Isen~oes fiscais. 0 agente diplom<itico goza de uma isen~ao geral de todos
os impastos direccoS ou indirectos.. a·u taxas, de car:krer pessoal ou real, de :1mbito
nacional, regional ou municipal. E o que determina o arrigo 34. 0 da ''Convens;a:o

de Viena" de 1961 que diz: "0 agente diplomdtico gozard de isenriio de todos os
impostos e taxas, pessoais ou reais, nacionais, regionais ou mUnicipais... ': Dlsposis;ao
idemica ~ concida no artigo 33. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975.
A esre prindpio geral se admitem diversas exceps;6es, previstas em ambos os

artigos, baseadas na dificuldade de isolar

0

impasto ou no caracter privado da base

tribut~ria.
Essas excep~oes,

identicas em ambos os artigos, mas extraidas do artigo 34. 0 da
((Convens:ao de Viena" de 1961, sao as seguinres:

a} Os impostos indirectos que estejam norma/mente inclufdos no prero das mercadorias ott dos servifos.
Esta excep~ao ao principia geral da isen~ao fiscal provem apenas da dificuldade
pdtica de separar o impasto do pre~o da mercadoria ou do servi~o. Sobre os
transportes pU.bllcos ou os especr:kulos podem incidir imposros ou taxas incorpo-

rados nos respectivos bilhetes, tal como no caso do IVA em rela~iio

a generalidade

das mercadorias.

b) Os impostos e taxas sobre bens imoveis privados situados em territ6rio do Estado
receptor, a niio ser qtte o agente diplomdtico os posstta em nome do Estado acreditante e para os fins da missiio.
Esra exceps;ao refere-se a imposros ou raxas que incidem sobre lm6veis siruados

no Estado receptor que sao propriedade privada do ageme diplom~tico. Esta
excep~iio cont~m por sua vez uma excep~iio revertendo para a regra geral quando
o agente diplom<itico possui o im6vel por conta do Estado que representa para os
fins da missiio.

c) Os direitos de sucessiio percebidos pelo Estado receptor, salvo o disposto no pardgraft 4 do artigo 39.
Quando urn agente diplom~tico tecebe uma heran~a ou legado sujeitos a direiros de sucessao no Estado receptor n3o esr:i isento do pagamento desses direiros.

Faz-se aqui tarnb~m uma ressalva a esta excep~ao que ~ regulada pelo numero 4 do
artigo 39. 0 da Conven~ao. Nessa disposi~ao contempla-se a hip6tese do &lecimento

MANUAL DJPLOMATICO 79
do agenre diplomatico ou de urn membra da sua familia dizendo-se: "Niio seriio
cobrados direitos de sucessiio sabre os }em imJveiJ cuja situariio no Estado receptor era
devida unicamente a pmenftl do fo/ecido no referido Estado, como membra da missiio
au como membra da foml/ia de um membra da missiio."

d) Os impastos e taxas sabre rendimentos privados que tenham a sua origem no
Estado receptor e os impastos sabre o capital referentes a investimentos em empresas comerciais situadas no Estado receptor.
Esta excepl'ao cefece-se a rendimentos privados do agenre diplomatico originados no pals receptor e a capitais, propriedade privada do agenre, investidos' em
empresas simadas no Esrado receptor. Trata-se de bens inteiramente privados em
relal'iio aos quais nao se justifica qualquer isen,ao fiscal.

e) Os impastos e taxas que incidem sabre a remunerariio relativa a serviros espec!ficos.
·
Esta excep"'o cefece-se a servil'os especlficos prestados poe agenres diplomaticos
e sabre o~ quais incidam quaisquer impastos ou taxas. A expressao serviros espe-

c!ficos e vaga e pode cobrir uma serie de realidades como
r.idio e relevisao, etc.

conJer~ncias,

palestras na

f) Os direitos de registo, de hipoteca, cttstas judiciais e impastos de selo relativos a
bens imoveis, salvo o disposto no artigo 23. 0
Esta Ulrima excepc;ao diz respeito a encargos .fiscais diversos recaindo sabre
imoveis propriedade privada do agenre diplomatico, como direitos de registo, de
hipoteca, custas judicials e impastos de selo. Embora nao fosse necess~rio, o ardgo
34. 0 ao referir esta excepc;ao .na sua a11nea f) cont~m urn a ressalva relativa ao artigo

23. 0 que diz respeito ao caso do chefe de missao estar isento de impastos pela propriedade dos locais da missao.
24. Isenl"'o de direitos aduaneiros. Os agenres diplomaticos beneficiam igualmente de isenc;ao de direitos aduaneiros quanta aos bens imponados para consllmo
prOprio e quanta ao mobili:irio e equipamentos necess<irios para a sua instalac;ao.

Este prindpio acha-se consignado no astigo 36. 0 da "Conven,ao de Viena" de
1961 que estipula: "De acordo com as leis e regulamentos que adopte, o Estado receptor pennite a entr~da livr~ de pagamento de direitos aduaneiros, taxas e outros en~ar
gos conexos que nao constztuam despesas de annazenagem, transporte e outras relatzvas
a serviros andlogos... dos objectos destinados ao usa pessoal do agente dip/omdtico ...
incluindo OS objectos destinados a sua instalariio". Com ligeiras altera,oes de
redac,ao 40; o artigo 35. 0 da "Conven,ao de Viena" de 1975 reproduz o mesmo
prindpio consignado na Convenl'iio de 1961.
De acordo com ambas as disposil'6es o objecro da isenl"'o consiste nos direitos
aduaneiros e quaisquer outras taxas e encargos conexos com os mesmos, desde que
nio constituam despesas de armazenagem, transporte ou outras ainda relarivas a
servil'os an:llogos. A isenl'iio abrange, por conseguinte, nao apenas aquila que recnicamente ~ descrito como direito aduaneiro ou tarifo aduaneira mas qualquer taxa
~ 0 0 anigo 35. 0 da Conven~o de 1975 em vez de dizer, no texro fiances, "a(ordt l'mtrd tl l'extmption

tk droitJ tk douant" diz anres "autoriu /Cntru tt d((ortk l'atmption dt tous droitJ dt douant':
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ou encargo devido pela importac;ao de urn objecto, com exclusao apenas dos
encargos dev.idos com a armazenagem e transporte desse objecto ou qualquer ser-

vic;o semelhante.
Conforme explicitam as disposic;oes citadas a isenc;ao e concedida tendo em
conta as leis e os regulamentos do Estado receptor. Isto significa que o agente
diplomatico tera que se submeter as formalidade estabelecidas regulamentarmente
para a obtenc;ao da isenc;ao e que nao e livre de importar artigos cuja importac;ao
esteja proibida por lei no pais receptor, a nao ser que a lei estabelec;a uma excepc;ao a favor do agente diplomatico.
Os objectos abrangidos pela isenc;ao de direitos aduaneiros nao sao apenas OS
objectos de consumo corrente do agente diplomatico mas aqueles destinados a sua
instalacy:io, o que compreende mobili:irio, elecrrodomescicos, obras de arte, ere.
Relacionado com o problema da isenc;ao de direitos aduaneiros esta o problema
da inspecc;ao alfandegaria da bagagem do agente diplomatico. Sobre este problema
determina o numero 2 do artigo 36. 0 da "Convenc;ao de Viena'' de 1961 (e similarmente o numero 2 do artigo 35. 0 da "Convenc;ao de Viena" de 1975): '51 bagagem pessoal do agente diplomdtico niio estd sujeita a inspecriio, salvo se existirem motivos strios para crer que a mesma contem objectos niio previstos nas is.enrOes
mencionadas no pardgrafo 1 deste artigo, otl objector cttja importariio ott exportariio I
proibida pela legis!ariio do Estado receptor, ott sujeitos aos seus regr<lamentos de quarentena. Nesse caso, a inspecriio so poderd ser ftita na presenra do agente diplomdtico
ou do seu representante autorizado".

Segundo esta disposic;ao (e a disposic;ao similar da "Convenc;ao de Viena" de
1975) a bagagem do agente diplomatico nao pode, em regra geral, ser inspeccionada. Esta regra s6 pode sofrer excepc;ao quando por parte das autoridades do
Estado receptor existirem motivos slrios de que a dita bagagem contem objectos
nao autorizados. Nao basta pois urn a simples suspeita para que a inspeccyao seja

ordenada, e necessaria que existam elementos objectivos que constituam urn
motivo ser.io de suspeita. Os objectos nao autorizados sao de trfs categorias:
l. o 'Objectos niio previstos nas isenrOes mencionadas no pardgrafo 1 "ou seja, objectos que nao sao para 0 uso pessoal do agente diplom<itico, mas para uso de
0
oucn~m, ou para simples comercio; 2. ({objectos cuja importariio ott exportariio t

proibida pela legislariio do Estado receptor'; o que alem dos artigos geralmente
proibidos por todas as legislac;oes podera incluir, por exemplo, as bebidas alco6licas proibidas em cenos Estados mucyulrnanos; 3. 0 outros objectos sujeitos aos
regulamentos de quarentena do Estado receptor, como acontece com os animais
domesricos.

Sempre que a inspecc;ao seja julgada necessaria pelas autoridades do Estado
receptor esta porem s6 poder:i ser efecruada, segundo as disposicy6es cicadas, na
presencya do agenre diplom:lrico ou do seu represenranre aurorizado.

Convem relacionar a disposic;ao do artigo 36. 0 da "Convenc;ao de Viena'' de
1961, e a disposic;iio similar do artigo 35. 0 da "Convenc;ao de Viena'' de 1975,
com o ndmero 4 do artigo 39. 0 da primeira Convenc;ao (e a disposic;ao similar do
numero 4 do artigo 38. 0 da segunda Convenc;ao) que determina que ·~m caso de
folecimento de um membro da missiio que niio seja nacional do Estado receptor nem
ele tenha residencia permanente... 0 Estado receptor permitird que OS bens moveis do
folecido sejam retirados do pals, com excepriio dos que nele foram adquiridos e cuja
exportariio seja proibida no momento do folecimento':
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25. Isen~ao de presta~6es de seguro social. No que se refere lis disposi~6es de
seguro social ha que distinguir dais aspectos: primeiro, as concribui¢es do agente
diplomatico no que se refere aos pr6prios servi~os prestados pelo agente ao Estado
que representa; segundo, as contribuic;:6es do agente relativas aos empregados particulares que possa ter.
No que se refere ao primeiro caso determina o paragrafo 1 do artigo 33. 0 da
"Conven~ao de Viena" de 1961 (e similarmence a disposi~ao do paragrafo 1 do
artigo 32. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1975): "Salvo o disposto no pardgrafo 3
deste artigo, o agente diplomdtico estd, no tocante aos serviros prestados ao Estado acreditante, isento das disposiroes de seguro social que possam vigorar no Estado receptor'~
Segundo esta disposi~ao nao oferece duvida que o agence diplomatico esta
isento, no wcante asua pessoa, das disposic;:6es de seguro social vigentes no Estado
receptor. Essa isen~ao aplica-se tarnbem ao caso dos empregados particulares dos
agentes diplomaticos desde que nao sejam nacionais do Estado receptor ou nele
nao tenham resid~ncia permanence e estejam protegidos pelas disposi~6es de
seguro social do Estado acreditante ou de urn terceiro Estado: E o que determina
o paragrafo 2 do mesmo artigo 33. 0 {e igualmente o paragrafo 2 do artigo 32. 0 da
Conven~ao de 1975): ~ isenriio prevista no pardgrafo 1 deste artigo aplicar-se-d
tamblm aos criados particulares que se acham ao serviro exclusivo do agente diplomdtico que: a) niio sejam nacionais do Estado receptor nem nele tenham resid~ncia permanente; e b) Estejam protegidos pelas disposiraes sabre seguro social vigentes no Estado
acreditante au em terceiro Estado'~

Estas regras sao completadas com a regra estabelecida no paragrafo 3 do
mesmo artigo que determina: "0 agente diplomdtico que empregue pessoas a quem
niio se aplique a isenfiio prevista no pardgrafo 2 deste artigo deverd respeitar as obrigaroes impostas aos patroes pelas disposiroes sabre seguro social vigentes no Estad()
receptor': As hip6teses concempladas nesta disposi<;ao sao a dos empregados pelo
agente diplomatico que tenham nacionalidade do Estado receptor, caso alias bastante correnre, ou que embora nao tenham essa nacionalidade renham a sua resi&ncia permanence no Esrado receptor e ainda os casos dos nacionais do Estado
acreditanre ou de terceiro Estado que n:io tenham a sua residCnda permanence no
Estado receptor e que nao estejarn cobertos pela legisla~ao de seguro social no
Esrado acrediranre ou em terceiro Estado.
Os casos cobertos pelos paragrafos 2 e 3 do artigo 33. 0 sao concretarnence os
seguin res:
'
a} Empregados domesticos com a nacionalidade do Estado acreditante, sem
residencia permanente no Estado receptor e sujeiros as dispo~6es de seguto
social do Estado acreditante ou de urn terceiro Estado.
b}Empregados domesticos com nacionalidade de urn terceiro Estado sem residencia permanence no Estado receptor e sujeitos as disposi~oes de seguto
social do Estado acreditance ou de urn terceiro Estado.
c) Empregados domesticos com a nacionalidade do Estado acreditante, sem
residCncia permanence no Estado receptor e nao sujeitos as disposic;:6es de

seguro social do Estado acreditante ou de terceiro Estado.
d) Empregados domesticos com a nacionalidade de urn terceiro Estado, sem
residCncia permanente no Esrado receptor e nao sujeitos as disposic;:6es de

seguro social do Estado acredirante ou de rerceiro Estado.
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e) Empregados damesticos com a nacionalidade de urn terceiro Estado com a
residfncia permanence no Esrado receptor.
f) Empregados damesticos com a nacionalidade do Estado receptor.

Nos dais primeiros casas as agentes diplom:lticos estao isentos das obriga<;:6es
impostas aos patr6es pelas disposis:6es do seguro social vigentes no Esrado receptor. Nos ourros cinco casas, a agenre diplom<irico ficar:i sujeito a essas disposic;Oes.
0 arrigo 33.0, de que nos ocupamos, contem ainda mais dais par:lgrafos, a
nUmero 3 e o nUmero 4, estabelecendo as seguinres prindpios: aJ. a isenc;ao prevista nos par:igrafos anteriores n'io exclui a participac;:ao volunt:iria no sistema de
seguro social do Estado receptor desde que tal participas:ao seja admitida pelo referido Esrado; b) as disposis:6es do arrigo 33.0 nao afectam as acordos bilarerais au
multilaterais sabre seguro social j:l condufdos e nao impedem a celebras:aa ulterior
de acordos de tal natureza.
26. lsens:ao de prestas:6es pessoais e militares. 0 artigo 35. 0 da "Conven<;:ao
de Viena" de 1961 (e·a disposis:ao similar do arrigo 34. 0 da "Canvens:ao de Viena"
de 1975) esrabelece que 'o Estado receptor deverd isentar os agenter diplomdticos de
toda a pmtafiiO pessoa/, de todo o servifo publico, reja qual for a ma natureza, e de
obrigarOes militares, tais como requisirOes, contribttifOes e alojamento mi!itar'~
Esra disposis:ao em vigor paderia considerar-se superflua em virrude das prcrrogativas de inviolabilidade e isens:ao fiscal consagradas na Convens:ao. A disposis:ao
foi no entanro considerada convenience em virtude de em casas de emergCncia
poder-se considerar como suspensas as prerrogativas diplom:iticas. Com uma dis-

posis:ao desta natureza ficou bern clara, a face da "Convens:ao de Viena'' de 1961,
que em caso algum se poderao ignorar as prerrogativas diplom:lticas convencionalmente asseguradas.

27. Liberdade de circulas:ao e trilnsito. Para urn eficaz exerdcio das suas func;:Oes o agente diplom:itico necessita, naturalmente, que Ihe esteja assegurada a

maior liberdade de circula~ao possfvel no Estado receptor. Assim sempre foi
entendido e are ~ segunda guerra mundial a situac;:ao, embora nao fosse inteira-

mente satisfatoria, estava Ionge de ser tao diflcil como passou a ser no perfodo de
apos guerra. Sabre a assunto escreve a Embaixador Nascimento e Silva: "0 parguerra viu uma modijicafiio radical nesre particular, robretudo a partir de 1948,
quando a Uniiio Soviltica estabeleceu zonar proibidas e outras aonde o ingrmo
dependeria de autorizafiio previa. 0 exemplo soviltico reria imitado pelor demais palses socialistas e, em consequCncia, houve uma verdadeira inversiio do problema, isto I,
a liberdade de movimmto nor citador palm parsou a rer a excepfiiO e niio a regra
como fora anterionnente. Por sua vez, os palses cujos agentes diplomdticos softeram
rertrif6es na slid liberdade de movimento niio tiveram dtividar em adoptar medidas
andlogas, pautadas no direito de represdlia, qua11do niio da retorsiio ou da reciprocidade"41.
Sabre esre problema a "Conven<;:ao de Viena'' de 1961, no seu artigo 26. 0 ,
declara: "Salvo o disposto nas leis e regulamenros relativas a zonas cujo acesso e

41 G. E. do Nascimento e Silva,

A Gmvm¢o de Vima rohr~ rt/a;DeJ diplomdticas, Brasfli~. 1978, p 119.
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proibido ou regulamentado por motivos de seguran~a nacional, o Esrado receptor
garantid. a todos os membros da missao a liberdade de circula~ao e trilnsito em
seu territ6rio". 0 artigo 36. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975 reprodU7. esra disposi~ao acrescentando, porem, aos membros da missao os membros da famflia do
agente diplom:ltico que com ele vivarn.
As disposi~oes referidas sao imprecisas pois a restri~ao que concern acerca das
leis e regulamencos !ocais sobre zonas de seguran~a nao e delimitada, deixando
assim os agences diplom:lticos inceiramente dependences do arb/trio dos Governos
dos Estados receptoces. Convem lembrar no entanto que o artigo 47. 0 da
"Conven~ao de Viena" de 1961 consagra o princlpio da reciprocidade na aplica~ao
das disposi~oes da Conven~ao. Infelizmence sao raros os Estados que com base
nesta disposi~ao retaliam contra os Estados que limitam exageradamence os movimencos dos agentes diplom:lticos junto deles acreditados.
28. Uso da bandeira e do escudo nadonais. No que se cefece ao chefe de missao o artigo 20. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961, j:l referido a prop6sito da
missao diplom:ltica, consagra o direito dele colocar a bandeira e o escudo do
Esrado acreditante na sua residencia e nos seus meios de transporte. 0 mesmo
direito e consagrado no artigo 19. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975 que acrescenta expressamente aquilo que por incerpreta~ao j:l era geralmente aceite em rela~ao a Conven~ao de 1961: "No exercfcio do direito concedido pelo presente artigo
dever-se-a tamar em conta as leis, regultimentos e usos do Estado hospedeiro ",
29. Facilidades concedidas aos agentes diplom:lticos.'Aos agentes diplom:lticos
deverao ainda sec prestados pelo Estado receptor determinadas facilidades para o
desempenho das suas fun¢es. Assirn, segundo o artigo 21. 0 da "Convenc;ao de
Viena" de 1961, o Estado receptor "quando necessaria, ajuddra as missoes a obterem
alojamento adequado pam os seus membros''.
Segundo o artigo 44. 0 da "Conven~o de Viena" de 1961 'o Estado receptor
devera, mesmo no cttso de conjlito annado, conceder focilidddes pam que as pessoas que
gozam de privilegios e imunidades, e niio ~ejam nacionais do Estado receptor bem
como os membros de stttts fomilias, seja qualjor a sua nacionaliddde, possam deixar o
seu territorio o mais depressa possivel Se necessaria devera colocar a sua disposiriio os
meios de transporte indispensdveis para tais pessoas e seus bensU.
Uma disposi~ao muito semelhante concern o artigo 80.0 da "Convenc;ao de
Viena" de 1975 que diz: "0 Estado hospedciro, se /he for solicitado, concede foci/idades para permitir as pessoas que beneficiam de privilegios e imunidades, que niio sejam
11acionais do Estado hospedeiro, e aos membros da familia dessas pessoas, qualquer que
seja a sua nncionnlidade, deixar o seu territOrio'~
30. Pcecrogativas dos membcos da familia dos agentes diplomaticos. De
acordo com o padgrafo I do actigo 37.0 da "Convenc;ao de Viena" de 1961
'as membros da familia de um agente diplomatico que com ele vivam gozariio dos privilegios e imtmidddes mencio11adas 110s artigos 29.0 a 36.0, desde que 11iio sejnm 1ltlcionais do Estado receptor'~
Esta extensao das prerrogativas do agente diplomatico aos membros da sua
famHia depende de duas condi¢es: !.• que o membro da familia viva com o
agence diplom<itico; 2.• que nao tenha a nacionalidade do Estado receptor.
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Esra disposi~ao na sua simplicidade levanta, no en tanto, alguns serios problemas. Em primeira Iugar, nao se define o que se entende, por membros da familia
nao se fixando, pottanto, urn criteria segura para fixar ate onde o la~o familiar
podera ser tornado em coma. 0 unico criteria indicado e 0 do membra da familia viver ou habitar com cad.cter permanente como agente diplom3.tico (no texto
frances: font partie de sdn m!nage; no texto ingles: forming part of his household;
no texto espanhol: formen parte de m casa}. Em segundo Iugar, a exclusao das
prerrogativas diplomaticas dos membras da familia do agente diplomatico com a
nacionalidade do Estado receptor abrange a mulher do chefe de missao no caso
dela possuir essa nacionalidade o que pode gerar situac;:6es extremamente embara<;osas.

•

A "Conven~ao de Viena" de 1975 contem uma disposi~ao similar no seu artigo
36. 0 , paragrafo I, mas, com a diferen~a que exclui das prerrogativas diplomaticas
nao apenas os membras da familia do agente diplomaticd que ten ham a nacionalidade do Estado hospedeira mas igualmente aqueles que nele tenham a sua residencia permanente. A Conven~ao de 1975 de 1975 e nesre aspecto, mais restritiva
que a Conven~ao de 19·,1,
Embora a regra ger ,] <:stabelecida no paragrafo I do artigo 37. 0 dispensasse
OUtra disposicriio, 0 art' go 36. 0 relativo 3 isen<;iiO de direitos aduaneiros· sabre OS
objectos importados para uso pessoal do agente diplomatico refere-se expressamente aos membros cl.a sua familia.

Mais imporrante e, porem, a _referenda aos membros da familia do agenre diploma rico no arrigo 44. o da "Conven~ao de Viena" de 1961 sabre as facilidades a conceder para a parrida do territ6rio do Estado receptor, no qual se diz expressamente
que nao imporra a nacionalidade desse membra da fumllia, podendo, portanto, possuir a nacionalidade do Estado receptor. Isto significa que, se urn cidadao do Estado
receptor casar com urn agente diplomarico acreditado junto desse Estado, nao serao
levantados obstaculos a sua parrida do Estado receptor ainda mesmo quando exisrir
urn conflito armada entre o Estado receptor e o Estado acreditante ou a legisla~ao
do Estado receptor condicionar a saida dos seus cidadaos do seu territ6rio.
A Conven~ao, tendo excluldo os nacionais do Estdo receptor das prerragarivas
concedidas aos membras da familia dos agentes diplomaricos, considerau violento
demais exclul-los das facilidades garanridas pela Conven~ao para a sua salda do
territ6rio do Estado receptor. Uma disposic;:iio em senddo contd.rio seria uma viola~ao dos direitos fundamentais da pessoa humana. A mesma orienta~ao foi
seguida pela "Conven~ao de Viena" de 1975 no seu arrigo 80. 0 •
Finalmente o padgrafo 3 do artigo 39. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961
derermina que "em caso de folecimento de um membro da missiio, os niembros de sua
familia continuariio no gozo dos privil!gios e imunidades a que tern direito tit! a expirafiio de um prazo razodvel que I!JeS permita deixar o terriMrio do Estado receptor':
0
Disposi~ao semelhante e conrida no paragrafo 3 do arrigo 38. da "Conven~ao de
Viena" de 1975.
31. As prerrogativa> dos agentes diplomaricos nos terceiros Estados. 0 que se
passa com as prerrogativ ts dos agentes diplomaticos acreditados num determinado
pais quando rransitaJn ou se encontram num terceiro Estado?

Sabre este problema estatui o paragrafo I do arrigo 40. 0 da "Conven~ao de
Viena" de 1961 que diz: "Se o agente diplomdtico atravessa o territdrio ou se encontra
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no territorio de um terceiro Estado, que /he concedett visto no pttssaporte, qttando me
visto for exigido, a fim de assumir ou reasrumir o seu posto ou regressar ao seu pals, o
terceiro Estado conceder-lhe-d inviolabi/idade e todas ar outrtts imttnidades necessdrias
pam /he permitir o trdmito ott o regrerro. Erra regra serd igualmente aplicdvel aos membros da fom!lia que gozem de priviltgios e imunidodes, quer acompanhem o agente
diplomdtico, qtter viajem sepamdomente pam rettnir-se a ele ou regressar ao sett pals'~
Esta disposic;ao mecece os seguintes coment<irios:
1. 0 As pessoas abrangidas pela disposi~ao sao OS ag"ntes diplomaticos e OS
membros da sua familia, quer acompanhem o agente diplomatico ou viajem.separadamente.

2. 0 As prerrogativas reconhecidas pelo terceiro Estado sao a inviolabilidade pessoal e as imunidades necess:irias para permitir o rr3.nsito ou o regress_o. Na recnica
da Convenc;ao imunidades sao, como vimos·, as imunidades de judsdic;ao.
A expressao utilizada pelo artigo 40. o e vaga permicindo abranger a imunidade de
jurisdi~ao penal e a imunidade de jurisdi~ao civil e administrativa, apenas condicionadas a serem necesschias para permitir o tr:lnsiro ou o regresso dos agentes
diplomaticos e da sua famllia. A face desta disposi~iio nada podera impedir ou
obstacular o tdnsito ou o regresso do agente e seus familiares.

3. 0 A disposi~ao s6 garante as referidas prerrogativas quando o agente diplomarico e os membros da sua familia estao em tdnsito no terceiro Estado, nao as
garantindo, por conseguinte, quando o agente ou a familia se encontrar no ter-

ceiro Estado em ferias.
Quid juris quando o agente diplom<itico se enconrrar no territ6rio do terceiro
Estado em missao oficial? Essa hip6tese podera verificar-se em u~s situa~6es diferentes: a} 0 agente diplomatico acreditado junto de urn determinado Estado e
enviado a urn terceiro Estado em missao oficial. Neste caso o agente diplom:itico
foi devidamente credenciado junto do terceiro Estado com cujas autoridades vai
rratar e deve nesse caso beneficiar de todas as prerrogativas concedidas aos agentes

diplomaticos acreditados junto desse Estado. b) Num segundo caso, o agente
diplom:icico visita urn terceiro Estado para participar numa reuniao internacional

que tern lugar nesse Estado sob o patrodnio de uma Organiza~ao Internacional.
Neste caso o agente diplom:itico goza das prerrogarivas previstas na "Convenc;ao
de Viena" de 1975. c) Num terceiro caso, o agente diplomatico encontra-se num
terceiro Estado como participante de uma missao especial ad hoc. Neste ultimo
caso o agente diplomatico disfruta das prerrogativas estabelecidas na "Conven~ao
de Nova York sobre miss6es especiais" de 1969 que, de uma maneira geral segue
os prindpios adoptados pela "Conven~ao de Vierra" de 1961.
4. 0 Para que o terceiro Estado esteja obrigado ao reconhecirnento das prerrogativas referidas no artigo 40.

0

e necess:irio que o agente diplom:itico e os seus farnj-

liares estejam munidos de vis to no caso deste ser exigido. No caso do agente diplom<itico ou os seus familiares nao escarem rnunidos dos necess:irios vistos o terceiro

Estado nao esta obrigado a conceder-lhes as mencionadas prerrogativas excepto se
as diras pessoas se encontrarern no territ6rio do terceiro Esrado )or motivos de

fi>rra maior'; conforme

prev~

o par:igrafo 4 do mesmo anigo 40. 0 •

Finalmente ha que observar que disposi~6es semelhantes as dos padgrafos 1 e
4 do anigo 40. 0 da "Conven~ao de Vierra" de 1961 se encontram nos paragrafos
1, 2 e 5 do anigo 81. 0 da "Conven~ao de Vierra" de 1975.
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32. Inlcio e tenno das prerrogativas diplom:lticas. 0 artigo 39. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961 determina que ·~oda a pessoa que tenha direito a priviltgios
e imunidades gozard dos mesmos a partir do momento em que entrar no territorio do
Estado receptor para assumir o seu posto 011 no caso de jd se encontrar no referido territorio, desde que a sua nomeariio tenha sido notificada ao Ministerio dos Negocios
Estrangeiros ou ao Ministerio em que se tenha convindo. 2. Quando terminarem as
fonroes de uma pessoa que goze de priviltgios e imunidades, esses priviltgios e imunidades cessariio norma/mente no momento em que essa pessoa deixar opals ott quando
transcorrido um prazo razodvel que !he tenha sido concedido para tal jim, mas perdurariio at! esse momento, mesmo em caso de conf/ito armado. Todavia a imtmidade subsiste no qtte diz respeito aos actos praticados por tal pessoa no exerclcio das fUlls fimroes
como membro da missiio': Regras semelhantes sao contempladas nos par:lgrafos 1 e
2 do artigo 38. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975.
Segundo estas disposi~oes, os agentes diplom:lticos e os seus familiares principiam a gozar das prerrogarivas diplom:lticas: a} a partir do momento em que
entram no terrir6rio do Estado receptor ou b) no caso de se enconrrarem j:i nesse
rerrit6rio no momenta da nomeas:ao, a partir da notifica-;::io oficial dessa nomeas:ao.
De harmonia com as mesmas disposis:6es as prerrogativas diplom:iricas cessam

quando: a) o agente diploin:ltico ao cessar as suas fun~oes deixa o territ6rio do
Estado receptor ou b) quando rranscorrer o prazo que !he for concedido pelo
Estado receptor para tal fim.
As prerrogativas diplom:lticas mant~m-se sempre ate ao momento da partida
do benefici:irio mesmo em caso de conflito armado e ap6s a partida a imunidade
de jurisdi~ao mantem-se em rela~ao aos actos praticados por tal pessoa durante o
perlodo em que exerceu as suas funs:6es.

D - Deveres dos agentes diplom:lticos
33. Os deveres dos agentes diplom:lticos no plano internacional. Os agenres
diplom:lricos esrao sujeitos ~ disciplina dos seus respectivos Estados mas, alem
dessa disciplina, devem cumprir com cerros deveres espedficos definidos na ordem
inrernacional.
No que se refere aos agentes diplom:iricos porrugueses o Regulamento do
Ministerio dos Neg6cios Esrrangeiros (decreto n. 0 47 478, de 31 de Dezembro de
1966}, no seu artigo 118. 0 , declara que alem dos deveres comuns a todos os funcion3.rios pU.blicos rem uma serie de deveres profissionais que enumera 42 . Trata-se
de direico inrerno que nao nos compere aqui analisar em pormenor.
42

Diz o referido anigo 118. 0 : "Os fimciondrios do Ministlrio dos NegOcios Emangeiros, allm dos dtvmJ
comuns a todos os fimciondrios prlblicos, tim como devem profiuionais 1. 0 Definder e servir, em confonnitktk
com os tratados, leis e regulammtos, os dirdtos e interesm do EJtatW e os dos cidadiios portuguem na ortkm
intemacionak 2. 0 Infomzar e mgerir Itperiormtnte htdo o que, em sua opiniiio, poJia contribuir para difmtkr,
SttS/tntar e afirmar a situtt(iiO inttmacional do Euado; 3. 0 Guardar rigoroso ugredo profissional acactt dt totks
os ammtos de serviro que corram pelo Minilt!n'o, ucretaria ou no estrangeiro; 4.° Faztr UJo ck unifonne nos
termos que forem regulamtntados; 5. 0 Residir na Wcalidack em que aercerem o WI cargo; 6. 0 Apmmtar~se ntt
secreta ria ck Estado, umpre que, por qualquer motivo, vmham ao Pals, nas 48 horas que se uguirem d sua che·
gada, salvo motivo gravt, que urd participado dmtro do prazo riferido. § Unico: Apurada a quebra ck sigilo,
sud a mesma punMa com demiJsiio, inckpmdmtementt ck qualquer outro procedimmto a que poua dar Iugar~
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No plano internacional as Conven~6es de Viena de 1961 e 1975 enumetam
alguns dos devetes fu~damentais do agente diplomatico e de outras disposi~6es
suas se podem deduzir ainda ourros deveres. Procuraremos analisar mais de perto
esses deveces e examinar igualmente as consequCncias em que podem incorcer os

agentes diplomaticos que violam esses deveres.
34. Respeito das leis e regulamentos do Estado receptor. 0 facto dos agentes
diplomaticos beneficiarem das diversas prerrogativas que analisamos em pormenor,
nao os dispensa de respeirar as leis e os regulamentos do Estado receptor; antes
pelo contrario, pelo simples facto do agente diplomatico beneficiar de um estatuto
de excepcyao e de exercer as func;6es que exerce, dever3 respeirar essas leis e regulamentos com maior escrUpuJo.

A este respeito determina o artigo 41. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961:
'sem prejulzo de seus priviltgios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilt!gios e imtmidades deveriio respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor'~
0
Disposi~ao id~ntica se encontra no paragrafo I do artigo 77. da "Conven~ao de
Viena'' de 1975.
A esta ultima disposi~ao de ordem geral ha que acrescenrar a disposi~ao especial do aitigo 78. 0 da mesma Convenc;3.o que determina: ((Os membros da misslio,
da delegariio ou de delegariio de ob1ervariio devem cumprir todas as obrigariies impostas pelas leiJ e regulamentos do Estado hospedeiro em matlria de seguro de responsabilidade civil para todo o velculo, navio otJ aeronave utilizada pela pessoa em cattsa
ou sua propriedade'~
Estas disposi~6es devem ser entendidas em toda a sua amplitude. Cobrem
todas as leis do pals em que o agente diplomatico exerce as suas fun~6es e todos os
regulamentos, inclusive os que regulam o tr:ifego e o estacionamento de vianuas.

No que respeita em particular a obten~ao de informa~ao o artigo 3. o da "Conven~ao de Viena' de 1961 teve o cuidado de, ao aludir a fun~ao de informa~ao da
missao diplomatica, salientar que essas in10rma~6es devem sec obtidas par todos os
meios llcitos~ ou seja, com respeito das leis e regulamentos.

As

disposi~6es

referidas ressalvam naturalmente as prerrogativas diplomaticas, o

que nao seria necess:irio dizer pais e evidente que 0 agente diplom<idco, na medida
em que beneficia de uma dessas prerrogativas, est:i implicitamente dispensado de
acatar as leis e regulamentos que colidam com essas prerrogativas.
35. Nao ingerCnda nos assuntos intemos do Estado receptor. Outro dever
importante do agenre diplom3rico consiste na nao ingerCncia nos assuntos inter-

nos do Estado receptor. Este dever decorre de urn principia de direito internacional mais vasto e fundamental que e 0 da obriga~ao dos Estados de nao interferirem nos neg6cios inrernos dos outros.

Nesse sentido o referido artigo 41. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1961, ao
referir-se aos beneficiacios das prerrogativas diplomaticas diz que '~em tambt!m o
dever de nlio se imiscuir nos ttssuntos internos do referido Estttdo Uma disposi<?o no
mesmo senti do esta incluida no paragrafo I do artigo 77. 0 da "Conven~ao de
Vierra' de 1975.
1
:

36. Tratamento dos assuntos oficiais junto ou atraves do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros. Os agentes diplomaticos devem tratar de todos os assuntos
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oficiais directamente com o Minist~rio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado
receptor ou, no caso de sec considerado necess:irio, com outros departamentos oficiais mas por intermedio do mesmo Minist~rio. E o que determina o par~grafo 2
do artigo 41. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961 que diz: "Todos os asstmtos oficiais tratados com o Estado receptor conjiados it missiio pe!o Estado acreditante, deveriio
s?-!o com o Ministlrio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado receptor ou por seu intermtdio, ou com outro Ministlrio em que se tenha convindo ':
0 Direito Internacional reconhece a particular posi~ao do Minisrro dos
Neg6cios Estrangeiros na ordem internacional como o natural representante dos
intert!sses de cada Estado na esfera internacional concedendo-lhe urn estatuto especial que !he permite ·representar o seu respectivo Estado sem necessidade de plenos
poderes. Este prindpio, reconhecido pelo Direito Inrernacional consuerudinario,
encontra-se hoje consagrado no artigo 7. 0 da "Convew;ao de Viena so bee o dire ito
dos Tratados" de 1969 no que respeita, em particular, a celebra~ao de acordos
internacionais 43.
•
De acordo com este prindpio e para evirar·a descoordena«;ffo e a confusao nas
rela«;6es entre Estados, os agentes diplom:iticos devem tratar todos os assunms oficiais junto ou por intermedio dos Minisrerios dos Neg6cios Esrrangeiros respectivos. Como tal nem sempre aconrece os aurores da uConven«;1io de Viena'' de 1961
consideraram necess:irio esrabelecer essa obriga«;1io em preceito convencional de
forma dara e inequfvoca. Infelizmente o preceito, devido a diversos factores, n1io
se rem mostrado eficaz em rela«;1io a muitos Estados. Esses factores podem sec
sucintamente descritos da seguinte forma:

a) fraqueza polfrica do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros respectivo que
nao consegue impor o prindpio de forma rigorosa junto dos agenres diplom3.ticos estrangeiros e dos ouuos departamentos do Esrado;
b) forte indina~ao dos outros departamentos do Estado, devido a intensidade
actual da vida internacional, de se ocupar directamente com os deparramen-

tos cong~neres dos outros Estados, violando o prindpio fundamental da
unidade da representa«;ao do Estado na esfera inrernacional;

c) tend~ncia de alguns agentes diplomaticos estrangeiros de tratar com os
diversos departamenros oficiais separadamenre no intuito de obterem resultados mais favoniveis, o que muitas vezes conseguem visro, em negocia«;Oes
separadas, n3o entrarem em considera«;1io muitos factores que urn 6rg1io
coordenador da polftica exrerna, como o Minisrerio dos Neg6cios
Estrangeiros, n1io deixaria de introduzir na negocia«;1io, sem falar na perfcia
negocial dos agenres diplomaticos locais que os agentes diplomaticos estrangeiros com natural satisfa«;1io evitam.

37. Interdi~ao de exercer qualquer actividade profissional ou comercial lucrativa. Os agentes diplomaticos nao devem exercer no Estado receptor qualquer actividade profissional ou comercial de caracter lucrativo. Eo que determina o artigo 42. 0
da "Conven~ao de Viena" de 1961 que diz: "0 agente diplomdtico niio exercerd no
43
''Artigo 7.0 ••• 2. Em virrude das suas funs:Oes e sem a necessidade de apresenrarem plenos poderes, sao
considerados como represenrames dos seus Esrados, as seguinres emidades: a) Chefes de Estado, Chefes de
Governo e Miniscros dos Neg6cios Esrrangeiros, quamo aos aaos relativos ;\ coitdusao de urn rratado; ... ".
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comercial em proveito proprio':

Disposi~ao similar se acha contida no padgrafo 1 do artigo 39. 0 da "Conven~ao de

Viena" de 1975.
Trata-se de uma interdi~ao absoluta que nao permite qualquer excep~ao e
que deved sec interpretada de forma esrrita. Qualquer tentativa de execcec tais
actividades por interposta pessoa constitui uma violacyao inequfvoca deste preceito.
Muitos Estados posSuem leis internas que proibem essas actividades aos seus
agentes diplom<iticos. Mas se tal nao acontecer o preceito cirado da uConvencyao

de Viena'' de 1961 e suficiente para na ordem internacional impor a interdi~ao e
em caso de viola~ao fundarnentar qualquer ac~ao repressiva por parte do Estado
receptor.
Deve-se tee em conta nesta matCria o preceito, a que j<i aludimos mais atr<is, do

artigo 31. 0 da mesma Conven~ao (e o preceito similar do artigo 30. 0 da "Conven~ao de Viena'' de 1975) que retira ao agente diplomatico a imunidade de jurisdi~ao em ac~oes referentes a qualquer actividade profissional ou comercial exercida
em proveito proprio pelo agente no Estado receptor.
E daro que o Estado receptor, independentemente desta consequCncia, poded.
tomar uma aq:ao mais dr<istica contra o agente diplom:itico que infrinja o preceito
contido no artigo 42. 0 •

38. Uso das prerrogativas diplomaticas para OS fins que sao atribuldas.
Conforme ja foi dito as prerrogativas diplomaticas devem sec usadas unicamente
para os fins para que sao concedidas. Se os agentes diplomaticos utilizarem essas
prerrogativas para outros fins faltam a urn clever fundamental das suas fun~oes.
Embora as Convency6es de Viena nao o digam expressamente, essa condusao

deduz-se claramente dos seus termos. A.ssim, como ja observamos, o preambulo da
de Viena'' de 1961 diz que a finalidade das prerrogativas diplomaticas
nao e beneficiar indivfduos mas sim garantir 0 eficaz desempenho das fun~oes das
missOes diplom:iticas como representantes dos Estados. Se estas prerrogadvas
forem utilizadas para outras finalidades pelo agente diplomatico este falta a urn
clever fundamental da sua profissao e sera passivel de uma qualquer ac~ao repressiva por parte do Estado receptor.
"Conven~ao

39. Conduta geral do agente diplomatico. Nao basta, porem, a enumera~ao
dos diversos deveres dos agenres dip1om<idcos, mendonados direcra ou indirectamente nas Convency6es, para esgotar a matCria da conduta que deve assumir o

ageme diplomatico. Para alem dos deveres a que ja fizemos referenda espedfica
existe urn clever geral de comportamento do agente diplomatico que consiste
em manter sempre aquela dignidade necessaria a urn representanre de urn

Estado junto de outro Estado. Deve observar-se que a "Conven~ao de Viena'' de
1961 ao garantir a inviolabilidade pessoal do agente diplomatico, esclarece que
"o Estado receptor tratd-lo-ti, com o devido respeito e adoptard todas as medidas
adequadas para impedir qualquer ofensa a sua pessoa, liberdade e dignidade".
Como tratar com respeito e defender a dignidade de uma pessoa que nao se
imp6e ao respeito nem se compona com dignidade? Esta simples interrogacyao
mostra bern em que deve consistir a conduta geral de urn ageme diplomatico
digno desse nome.
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40. Viola~ao dos deveres do agente diplom:hico; o instituto da persona nott
grata. As viola<;6es dos deveres do agente diplom:ltico no plano internacional
podem acarretar sam;6es contra esses agentes no plano interno dos respectivos
Estados acredirantes, mas poderao igualmente acarremr conseql:lencias para os
agentes no plano internacional, atraves de medidas a tomar pelo Estado receptor.
56 desras Ultimas nos compere, namraJmente, aqui tratar.

A "Conven<;ao de Viena" de 1961 ao indicar expressarnente diversos deveres
dos agentes diplom:lticos nao indica qualquer san<;ao espedfica no caso de viola<;ao de cada urn desses deveres, a nao ser no caso da proibi<;ao do exerdcio de actividades lucrativas (artigo '42. 0 ) que, a ser ignorada, retira ao agente diplom:ltico a
imunidade de jurisdi<;ao quanta as causas relacionadas com essas actividades
(artigo 31.0, par:lgrafo 1, allnea e).
No caso de viola<;ao repetida ou grave dos deveres do agente diplom:ltico o
Estado receptor poder:l sugerir ao Estado acreditante a retirada do agente diplomarico. 0 Estado acred'iranre nessas circunstfutcias deverf, com efeim, promover a retirada do agente faltoso. Mas pode dar-se o caso de isso nao acontecer. Nesta ultima
hip6tese o Estado receptor s6 tern o recurso de dedarar o agente diplomatico como
persona non grata e desm forma impor a sua retirada ou a cessa<;ffo das suas fun0es
diplomaticas. Esra faculdade, reconhecida de longa data pelo Direito lnternacional
ao Esmdo receptor, acha-se expressamenre reconhecida no arrigo 9. 0 da 11 Conven<;ffo
de Viena" de 1961 que diz: "0 Estado receptor podera a qualquer momenta, e sem ser
obrigado a justificar a sua decisiio, notificar ao Estado acreditante que o chef de missiio
011 qualquer membra do pessoal diplomatico da missiio e persona non grata ... 0 Estado
acreditante confonne o caso, retirard a pessoa em questlio ou dar4 por tenninadas as s11as
fimroes na missiio. Uma pessoa poderd ser dec!drada non grata ... mesmo antes de chegar
ao territorio do Estado receptor. 2. Se o Estado acreditame se recusar a cumprir, 011 niio
cumpre dentro de 11m prazo mzodve£ as obrigaroes q11e !he incumbem nos termos do
pardgrafo 1 deste artigo o Estado receptor poderd recusar-se a reconhecer tal pessoa como
membro da misslio':
Da amilise desta disposis:ao retiram-se as seguinres conclus6es:

a) As pessoas que podem ser declaradas non grata sao o chefe de missao e
q ualquer membra do pessoal diplomarico da missao.
b) 0 Estado receptor poder:i fazer essa declara~ao em qualquer momenro,
mesmo ames que o agente diplomatico chegue ao terrir6rio do Estado receptor. Isro significa que ral declara<;ao poder:l rer Iugar ap6s a concessao do
consenrimento para a nomeas:ao do agente diplomitico ou ap6s a nomeas:ao

ser notificada ao Esrado receptor, mas antes do agente ·diplomatico chegar ao
territ6rio do Estado receptor. Trara-se aqui de cobrir a hip6rese de ap6s a
concessao do consencimenro para a nomeas:ao ou de tal notificas:ao,. terem

chegado ao conhecimento do Esrado receptor factos acerca do agente diplomatico ou declara<;6es por ele feitas que justificam no seu enrender a declara~ao de persona non grata.
c) 0 Estado receptor nao est:l obrigado a jusrificar a sua decisao. lsto nao significa que nos casas em que as relas:6es entre o Esrado receptor e o Estado acre-

ditanre sejam particularmenre cordiais que nao s6 explica<;6es sejarn dadas
pelo Estado receptor como.rodo o processo da retirada do agenre diplomarico
se processe de comum

a. ...

urdo.
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d) 0 Estado acreditante, recebida a declara~iio de persona non grata pelo Estado
receptor, deved. redrar a pessoa em quest:io ou no caso dessa pessoa nao
desejac retitac-se e poder residir no Estado receptor, dar por findas as suas
func;Oes na missao.
e) Em qualquer dos dois casos o Estado acreditante deved ptoceder dentto de
urn prazo razoavel. A disposi~ao niio oferece qualquer criteria para detetminac 0 que se deve entender pot urn prazo razoavel ficando, portanto, dependente do acbitrio do Estado receptor essa determina~iio. Uma semana deve
sec considerado urn prazo razo:ivel para o Estado acredirante indicar a sua
inten~iio acerca da declara~iio de persona non grata feita pelo Estado recep.tor
e ao comunicar essa intenc;io poded fixar-se por comum acordo urn prazo

para a partida da pessoa em q uestiio.

f) No caso do Esrado acred.itante se recusar a fazer partir ou a fazer cessar as
func;6es na miss:io da pessoa em quest:io, ou n:io adoptar essas medidas den-

teo de urn prazo razoavel, o Estado receptor podera deixar de considerac essa
pessoa como membro da miss:io. lsto equivale a retirar-lhe wdas as prerro-

gativas diplomaticas. Neste caso ha que ter em conta a disposi~iio do paragrafo 2 do artigo 39. 0 da Conven~ao sobre o termo das prerrogativas do
agente diplom<idco, que derermina que elas cessam no momento em que o
agente deixar o pafs ou quando rranscorrer urn prazo razo<ivel que lhe tenha
sido concedido, para esse efeiro.

Uma declara~iio de persona non grata deve ser decidida cautelosamente e
quando provas inequivocas contra urn agente diplomatico o justifiquem. Uma tal
dedaracy:io poder<i criar urn resfriamento nas relacy6es entre o Esrado receptor e o
Esrado acrediranre e possivelmente provocar uma retaliacy:io ainda que n:io justifi-

cada. Como ja observamos existem medidas previas que podem ser adopradas
antes que seja feita a declara~iio formal de persona non grata.
Infelizmente o estatuto diplomatico e frequememente milizado para dar cobertura ao exerdcio de funcy6es de espionagem e contra-espionagem que nao sao actividades diplomaticas. A descoberta dessas actividades leva fatalmente as declaca~oes imediatas de personae non gratae sem possibilidade de adop~ao de outras
medidas. Da-se assim uma degrada~iio do instituto da persona non grata como
consequencia da degrada~iio do esratuto diplomatico.
Tendo em conta o estado das rela~6es entre o Estado receptor e o Estado acreditante as san~oes tomadas pelo Estado receptor contra urn agente diplomatico
que violou os seus deveres para com esse Esrado poded. assumir o caclcter de uma
escalada que, parrindo da simples sugesrao ou convite para a redrada do agenre

diplomatico falroso podera Ievac a dedara~iio de persona non grata e em caso de
agravamenro das relacy6es desembocar numa suspensao ou mesmo ruptura dessas
relacy6es. Tudo isto sao consideracy6es que deverao pesar quanro a atitude que o

Estado receptor devera tomar no caso de viola~iio dos deveres do agente diplomatico junto dele acreditado.
A "Conven~iio de Viena" de 1975 nao contem qualquer disposi~ao concedendo expressacnente ao Estado hospedeiro de uma Organiza~iio lnternacional o
direito de dedarar persona 11011 grata os agentes diplomaticos acreditados junto
dessa Organiza~iio.
A situa~iio do Estado hospedeiro e de facto diferente da situa~ao do Estado
receptor no plano das rela~6es bilaterais pois os agentes diplomaticos que fazem
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parte das representacy6es junto de uma Organizac;ao Inrernacional nao esrao acredi-

tados junto do Estado hospedeiro. Este, porem, de acordo com a "Conven~ao de
Viena" de 1975 deve conceder aos referidos agentes as mesmas prerrogativas diplomiricas como se eles estivessem acredirados junto de urn Esrado, como rivemos
ocasiao de verificar mais arras em pormenor. No caso de abuso dessas prerrogarivas

ou de violac;ao continuada ou grave dos deveres que, segundo a mesma
Conven~ao, o agente diplomatico tern para com o Estado hospedeiro, que medidas este podera tamar contra o agente diplomatico faltoso?
Independentemente de quaisquer disposi~6es convencionais o Estado hospedeiro poded. sempre manifesrar junto da respectiva Organizac;ao Internacional o
seu desagrado em rela~ao ao procedimenta de urn agente diplomatico aereditado

junto dessa Organizac;ao a qual, por sua vez, transmitid. essa reao;ao, ao respective

Estado de envio. Este podera eventualmente toinar medidas adequadas que satisfa~am inteiramente o Estado hospedeiro.
•
Na hip6tese, wdavia, do Estado de envio n:io to mar quaisquer medidas ou as.

medidas que tamar nao sejam consideradas satisfatorias pelo Estado hospedeiro, a
que disposi~6es da "Conven~ao de Viena" de 1975 podera este recorrer?

sao

diversas essas disposicy6es e elas represenram

0

resulrado de urn vivo debate

que teve Iugar na Conferencia preparatoria da Conven~ao em virtude da grande
divergencia de opini6es manifestadas pelos representantes de diversos Estados

segundo Adolfo Maresca tratou-se de "urn doi pontos maii agitadoi de propoitai e
diicunoes" dos trabalhos da Conferencia 44 •
Em primeiro Iugar a uConvenc;ao de Viena" de 1975, nos casas de infracc;ao
grave e manifesta a lei penal do Estado hospedeiro ou em caso de ingerencia grave
e manifesca nos seus assuntos internes, estabelece expressamente a obr1gacy3.o do

Estado de envio de tamar medidas contra o agente diplomatico faltoso. E assim
que o paragrafo 2 do artigo 77. o da dira Conven~ao determina: No caso de infracriio grave e manifoita a legiilariio penal do Eitado hospedeiro por uma pmoa beneficiando da imunidade de jurisdifiio, o Estado de envio, salvo se remmcia a esta imunidade, retira a pessoa em causa, pOe jim lts fonfOes que ela exerce na missiio, delegafiio
ou delegafiio de obrervaflio, ou garante a sua partida, conforme os casos. 0 Estado de
envio procederd da mesma forma no caso de ingerencia grave e manifista nos asmntos
internoi do Eitado hoipedeiro. AI diipoiif6ei do presente pardgrafo niio " ap!icam no
caso de um acto executado pela pessoa em causa no exerc!cio das fonfOes da miisiio ou

do cumprimento de tarefiu da delegariio ou da delegariio de observariio':
Segundo .esta disposi~ao ha que distinguir entre os aetas praticados pelo agente
diplom:itico no exerdcio das funcy6es da missao e os aetas praticados fora desse
exerdcio ou sem qualquer relacyao com o exerdcio dessas funcy6es. Se no exerdcio

das fun~6es da missao o agente diplomatico infringir gravemente uma lei penal do
Estado hospedeiro o Estado de envio nao estara obrigado a tamar as medidas enumeradas na disposicy3.o citada contra o agente faltoso. Essa obrigac;ao existe, porem,

se a infrac~ao for cometida fora do exerdcio das fun~6es da missao. Nesta hipotese
0

Estado de envio poded tamar uma de tres adtudes: 1. 0 renunciar

aimunidade

de jurisdi~ao penal de que beneficia o agente faltoso; 2. 0 executar uma das medidas previstas no paragrafo 2 do artigo 77. o citado, ou seja, retirada do agente,

44 Adolfo Maresca,

La diplomazzn plurilatmt!, Giuffre, Milano, 1979, p. 558, nota. 2
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cessa\:io das suas fun\Oes na m1ssao ou garantia da sua partida; 3. 0 n:io to mar

nenhuma das medidas acima indicadas.
Neste ultimo caso que medidas poderao ser adoptadas pelo Estado hospedeiro?
0 par:!grafo 4 do mesmo artigo estabelece, como segunda ordem de medidas, o
seguinre: "Nenhuma disposiriio do presente nrtigo poderd ser interpretadn como impedindo o Estado hospedeiro de tomar as medidns que siio necmdrias a sua propria protecriio. Nme caso o Estado hospedeiro, sem prejufzo dos artigos 84' e 85", conmlta de
maneira apropriada o Estado de envio a jim de evitar que mas medidns niio prejudiquem o fimcionamento normal dn missiio, da delegariio ou da delegnriio de observariio". 0 pad.grafo 5 do mesmo artigo acrescenta: /ls medidas previstas no pardgrafo
4 do presente artigo siio tomadas com a aprovariio do Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros ou

de

qualquer outro ministro competente de acordo com as regras consti-

tucionais do Estado hospedeiro':
Estas disposi~Oes merecem os seguintes comenr<irios:

I. 0 0 Estado hospedeiro antes de tamar qualquer medida devenl consul tar o
Estado de envio de "maneira apropriadi' a fim de n:io perturbar o normaJ
funcionamento da miss:io.
2. 0 No caso de divergCncia na inrerpretaljiiO das disposiiji)es da Convenlj:iO
dever-se-a: seguir o processo de consultas e concilialj:iO pcevisto nos anigos

84. 0 e 85. 0 da Conven~ao.
3. As medidas que o Estado hospedeiro podera tamar contra o agente faltoso
dependem do seu arbirrio, pais sao referidas apenas como "medidas que sao
necess<irias asua prOpria proteo;ao". Tais medidas podem incluir, par exem0

plo, a fixaij:io de urn prazo para a retirada do agente ou a cessalj:io das suas
funij6es na missao e no caso de na:o cumprimento a retirada das prerrogati-

vas diplomaticas do ageure.
4. 0 As medidas referidas nao se aplicam apenas aos casas de infrac~ao referidos
no paragrafo 4 do mencionado artigo 77. 0 mas a rodos as casas de procedimento considerado grave do agente diplomarico que no criteria do Estado
hospedeiro exigem medidas necess<irias para a sua protecriio, designalj:io

ampla que pode cobrir muitas coisas desde o simples desrespeito das leis ~
protec~ao da segurau~ nacional.
5. o Devido a gravidade das medidas que poderao ser tom ad as elas deverao ter a
aprova~ao do Minima dos Negocios Estrangeiros do Estado hospedeiro au
de outro Minisno compereute segundo os preceiros constimcionais do
mesmo Estado.
§ 2.0

OS OUTROS MEMBROS DA MISSA.O
41. Os outros membros da missao. Para alem dos agentes diplomaticos a mis;ao possui outros membros do seu pessoaJ que sao os membros do pessoai admi-

oistrativo e tecnico e as membros do pessoal de servi~o. Segundo as definic;6es
:onridas no artigo I. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1961, as membros do pessoal
tdminisrrativo e tCcnico sao os membros do pessoaJ da missao em pregados no sertiljo administracivo e recnico da missao (como chanceleres, oficiais de secreraria,
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escritud.rios, arquivistas, dactil6grafos, intCrpretes, tecnicos de transmiss6es, men-

sageiros, etc.); e membros do pessoal de servi~o sao os membros do pessoal da
missao empregados no servic;o domestico da missao (como mordomos, criados,
cozinheiros, j:irdineiros, etc.). A estes Ultimos hi que acrescentar os criados particulares, que sao as pessoas do servic;o domCstico de urn membro da missao que

nao sao empregados do Estado acreditante.
A "Conven~ao de Viena" de 1975 emprega no seu artigo 1. 0 defini~oes equivalentes quanto a estas diferentes categorias de pessoal, membros das miss6es acreditadas junto das Organ.izac;Oes lnternacionais.
·

Trataremos em conjunto estas diferentes categorias de pessoal visto terem regimes muito semelhantes assinalando devidamente as diferenc;as existences.

42. Nomea~ao. 0 Estado acreditante podera em princfpio nomear livremente
qualquer membro do pessoal administrativo e tecnico ou do pessoal de servi~o da
missao nos termos do artigo 7. da Convenc;ao de Vierra" de 1961. Uma Unica
0

11

limitac;ao existe: n:io dever sec excedida a lotac;ao do pessoal da missao que o

Estado receptor considere razoavel e normal ou cujo limite tenha sido fixado previamente1 de acordo com o artigo 11. 0 da Convenc;ao. Ao contd.rio do que aconrece com OS agentes dip}om<i.cicos n:io existe qualquer condicionamento quantO

a

nacionalidade dos membros destas duas categorias de pessoal. A nacionalidade
destes s6 tern efeitos quanto a limita~ao dos privilegios e imunidades como veremos mais adiante.
No que se refere ao artigo

9. 0 1 referido no artigo 7. 0 de que estamos tratando 1

que prev~ a hip6tese do Estado receptor declarar urn membro do pessoal adminis-

trativo e tecnico ou do pessoal de servic;o da missao Como pessoa nao aceit<ivel antes

mesmo de entrar no territ6rio do Estado receptor, trara-se de medida que s6 podera
ser tomada ap6s a nomeac;:ao, nao se entendendo como possa condicionar esta.

Nos termos do artigo 9. 0 da "Conven~ao de Viena" de 1975 a nomea~ao dos
membros do pessoal administrativo e tecnico e do pessoal de servic;o da missao
acreditada junto de uma Organizac;ao Internacional e livre, com a Unica limitac;ao

de nao exceder OS limites Considerados razoaveis pelo Estado hospedeiro para a
lota~ao da missao.
43. Notifica~ao. De acordo com a regra geral do artigo 10. 0 da "Conven~ao de
Viena'' de 1961 a nomea~ao, chegada, partida ou termo das fun~oes dos membros
do pessoal administrativo e tecnico ou do pessoal de servic;o da missao devem ser

notificados ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado receptor.
A notifica~ao da chegada e partida definitiva dos membros destas duas categorias
de pessoal sempre que possfvel dever:l ser feita com a antecedencia necessaria de
acordo com o par:lgrafo 2. 0 do mesmo artigo.
Regime identico e estabelecido no artigo 15. 0 da "Conven~ao de Viena'' de
1975 para o mesmo pessoal das missoes acreditadas junto das Organiza~oes
Internacionais, com a diferenc;a de que as notificac;6es devem sec feitas
Organiza~ao

a respectiva

que as transmitir:l ao Estado hospedeiro.

44. Privilegios e imunidades. No exame dos privilegios e imunidades dos
membros do pessoal administrativo e tecnico, do pessoal de servic;o e dos cria-

dos particulares dos membros da missao ha que considerar duas situa~oes
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diferentes: aqueles que nao possuem a nacionalidade do Estado receptor ou
nele nao rem a sua residCncia permanente; e aqueles que sao nacionais do
Estado receptor ou nele tCm a sua residCncia permanente.
a) Niio-nacionais ou niio-midentes permanentes do Estado receptor ou hospedeiro.
Segundo o pad.grafo 2. 0 do artigo 37. 0 da "Conven~ao de Viena" de I96I ·~s
membros do pessoal administrativo e ttcnico da missiio, msim como os membros das
mas fomilias que com eles vivam, desde que niio sejam nadonais do Estado receptor
nem nele tenham residb1cia permanente, gozariio dos priviltgios e imunidades nunci-

onadas nos artigos 29. 0 a 35 °, com a ressa!va de que a imunidade de jurisdirfio civil
e administrativa do Estado receptor, mencionada no pardgrafo 1 do artigo 31. 0 , niio
se estenderd aos actos por eles praticados fora do exercicio das suas fonriies, gozariio
tambt!m dos privilt!gios mencionados no pardgrafo 1 do artigo 36. 0 , no que respeita
aos objectos importados para a primeira insta!arao':
Os privilegios e imunidades contemplados nesta disposi~ao sao os seguintes:
I)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

inviolabilidade pessoal;
inviolabi1idade da residCncia, dos documentos, correspondCncia e ourros hens;
imunidade de jurisdi~ao;
·
isen~ao' das obriga~oes de seguro social;
isen~6es fiscais;
isen~ao de presta~oes pessoais e militares;
isen~ao dos direitos aduaneiros no que respeita aos objectos importados para
a pdmeira insta1a<;3o.

Os privilegios e imunidades referidos nos numeros I a 6 serao gozados de
acordo com as disposi~oes dos artigos 29. 0 a 35. 0 da Conven~ao enos limites nele
indicados, materia de que nos ocup:imos em pormenor quando trat:imos das prerrogativas dos agenres diplomaticos. No que respeita em particular a imunidade de
jurisdi~ao civile administrativa o par:lgrafo 2 do artigo 37. 0 que cit:lmos, limita-a
apenas aos actos dos membros do pessoal administrativo e tecnico da missao praticados no exerdcio das suas fun<;Oes. Quanto isen<;3o referida no nllmero 7 a

a

parte final do mesmo artigo esclarece que ela se aplica apenas aos objectos importados para a primeira instala~ao do mem bro do referido pessoal.
Regime idCntico para o pessoal administrativo e tecnico das missOes acreditadas

junro das Organiza~oes lnrernacionais estabelece o par:lgrafo 2 do artigo 36. 0 da
"Conven~ao de Viena" de I975. No que se refere a hip6tese de urn membra do
pessoal administracivo e tecnico da miss3o exercer uma acdvidade profissional ou

comerciallucrativa, o paragrafo 2 do artigo 39. 0 da mesma Conven~ao derermina
que deixar:l de beneficiar de "quaisquer privilt!gios ou imtmidades quanto aos actos
eftctuados no exerclcio ou por motivo dessa actividade': salvo se o Estado hospedeiro
entender conceder rais privilegios e imunidades.
No que respeita ao pessoal de servi~o o padgrafo 3 do artigo 37. 0 da
"Conven~ao de Viena" de I96I determina: "Os membros do pessoal de serviro da
missiio que nao sejam nacionais do Estado receptor nem nele tenham residCncia per-·
manente gozariio de imtmidades quanto aos actos praticados no exerclcio das suas fimr5esl de isenrao de impostos e taxas sobre os saldrios que perceberem pelos seus serviros e
da isenrao prevista no artigo 33. 0 ·:
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De acordo com este preceito os membros do pessoal de servis;o da misslio

beneficiam dos seguintes privilegios e imunidades:
I) imunidade de jurisdi<;ao penal, civil e administrativa quanta aos aetas praticados no exerdcio de suas funs;6es;

2) isen<;ao de impastos e taxas sobte os sal:ltios que perceberem pelos seus servts:os;

3) isen<;ao das obriga<;6es de seguto social nos termos do artigo 33. 0 da
Convenslio.

Regime identico e previsto pelo padgrafo 3 do artigo 36. o da "Con;-en<;ao de
Vierra" de 1975 quanta aos membtos do pessoal de servi<;o das miss6es acreditadas
junto das Organizas;6es Internacionais.
Finalmente quanro aos criados particulares dos membros da misslio o padgrafo

4 do artigo 37. 0 da "Conven<;ao de Vierra" de 1961-determina: "Os criados particul.ares dos membros da missiio que niio sejam nacionais do Estado receptor nem nele
tenham residencia permanente estariio isentos de impastos e taxas sobre os saldrios que

perceberem pelos seus serviros. Nos demais casos, so goZIIriio de privillgios e imunidades
na medida reconhecida pelo referido Estado. Todavia o Estado receptor deverd exercer
a sua jurirdiriio sobre tais pessoas de modo a niio inteiferir demasiadamente com o

desempenho das funroes da miJsiio",
Regime idenrico e previsto no par:lgrafo 4 do artigo 36. o da "Conven<;ao de
Vierra" de 1975 para os criados particulares dos membtos das miss6es acreditadas
junto das Organizas;6es Internacionais.

b) Nacionais ou residentes permanentes do Estado receptor

011

hospedeiro.

No que respeita aos membros do pessoal adminisrradvo e r~cnico, do pessoal
de servis:o ou dos criados paniculares dos membros da missao que possuam a
nacionalidade do Esrado recepwr ou nele renham a sua residencia permanenre, o

pad.grafo 2 do artigo 38. 0 da "Conven<;ao de Vierra" de 1961 determina: "Os
demais membros do pessoal da missiio e os criados particulares que sejam nacionais do
Estado receptor ou nele tenham a sua residincia permanente gozariio apenas dos privilegios e imunidades qt~e lhes forem reconhecidos pelo referido EJtado. Todavia, o Estado
receptor deverd exercer a sua jurisdiriio sobre tais pessoas de maneira a niio intafirir
demasiadamente com o desempenho das fimrOes da missiio ".
Segundo esta disposi<;ao compete ao Estado receptor de acordo com as suas leis
internas conceder ou nao privil~gios e imunidades

as trfs categorias de pessoal referi-

das. No intuito de salvaguardar ao m:lximo os interesses do Estado acreditante estipula-se a obriga<;ao do Estado receptor de exercer a sua jurisdi<;ao sabre as pessoas em
quesrao de forma a nao perturbar demasiadamenre

0

exerdcio das funs:6es da missao.

No que respeita aos membros do pessoal administrativo e tecnico e do pessoal
de servis:o das miss6es acreditadas junto das Organizas:6es Inrernacionais com a

nacionalidade do Estado hospedeiro ou tendo nele a sua residencia permanente, a
"Conven<;ao de Vierra" de 1975 estabelece urn regime de ptivilegios e imunidades
urn tanto diferente do estabelecido pela "Conven<;ao de Vierra" de !961 para as
mesmas categorias de pessoal. Com efeito diz o pad.grafo 2 do artigo 37. 0 daquela
Convens:ao: "Os outros membros da missiio que silo nacionais do Estado hospedeiro ou
nele t~m resid~ncia permanente beneficiam da imunidade de jt~risdiriio somente
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quanto aos actos oficiais executados no exerclcio das suas fimf6es. Para todos os outros
eflitos estes membros, assim como as pessoas do servifo privado que siio nacionais do

Estado hospedeiro ou nele tem a sua residencia permanente, niio beneficiam de privi/egios e imtmidades seniio na medida em que jorem admitidas pelo Estado hospedeiro.
Todavia, o Estado hospedeiro deve exercer a sua jurisdiriio sobre estes membros e estas
pessoas de maneira a niio perturbar demasiadamente o desempenho das fimrifes da
missiio'~

Segundo esta disposi~ao:
I) Os membras do pessoal administrativo e tecnico e do pessoal de servi~o
com a nacionalidade do Estado hospedeira ou nele tendo a sua resid~ncia
permanente, s6 beneficiam da imunidade de jurisdi~ao (penal, civil ou
administrativa) quanto aos aetas oficiais praticados no exerdcio das suas
funs:6es na missao;
2) Em todas as outras circunstillcias estes membros do pessoal da missao e os
criados particulares dos membros da miss:io nas mesmas condis:6es, s6 bene-

ficiam dos privilegios e imunidades que o Estado hospedeira entenda conceder-lhes;
3) 0 Estado hospedeira dever:l exercer a sua jurisdi~ao sabre as pessoas das tres
categorias mencionadas de forma a n:io perturbar demasiadarnente o desem-

penho das fun~6es da missao.
45. Ger@ncia dos assuntos correntes da missao. Quando nao exista qualquer
membro do pessoal diplom:hico da missao que possa assumir a gerCncia da missao
como encarregado de neg6cios na ausencia ou impedimenta do chefe de missao, a
"Conven~ao

de Viena" de 1961 permite que urn membra do pessoal administra-

tivo e rtcnko assuma a gerCncia dos assuntos administrativos correntes da missao.

Diz, com efeito, o par:lgrafo 2 do artigo 19. 0 da Conven~ao: ''No caso de nenhum
membro do pessoal diplomdtico da miniio estar presente no Estado receptor, um membro do pessoal administrativo e tlcnico poderd, com o consentimento do Estado receptor, ser designado pelo Estado acreditante para gerir os assuntos administrativos correntes da missao':
Nao poder:i, pais, urn membra do pessoal administrativo e rtcnico da missao
ser designado como encarregado de Neg6cios, funlj6es que s6 poderao ser exerci-

das por urn membra do pessoal diplom:ltico da missao e de acordo com as leis do
Estado acreditante; mas poded., todavia, ser encarregado de gerir os assuntos
administrativos correntes da missao sob condi«j3.o de tal designaij3.o ser autorizada

pelo Estado receptor. Nao se trata, pais, de uma designa~ao livre do Estado acreditante pais a Conven«j3.o exige que para este caso o Estado receptor de o seu consentimento. Por outro lado h:i que ter em conta as regras internas do Estado acreditante nesta matftia. Sabre a legisla«j3.o portuguesa veja-se o que dissemos mais

atr:ls acerca da substirui~ao do chefe de missao.
46. Deveres dos outros membros da mlssao. Alem dos deveres gerais de comportamento digno que as fun~6es de urn membra da missao diplom:ltica exige, os
membras do pessoal da missao que nao sao agentes diplom:lticos estao obrigados,
nos termos do artigo 41. 0 da ((Convenij3.0 de Viena'' de 1961 a respeitar as leis e
regulamentos do Estado receptor e a n3.o interferir nos assuntos internos do

mesmo Estado. Os mesrnos deveres sao definidos no par:lgrafo 1 do artigo 77. o da
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"Conven~ao de Viena" de 1975 para a referida categoria de pessoal em servi~o nas
miss6es acrediradas junto das Organizacy6es Internacionais.
As observa~6es j:l antes feitas sabre os deveres dos agentes diplomaticos sao
inteiramente aplid.veis a esra categoria de pessoal das miss6es.

47. Viola~ao dos deveres do mesmo pessoal; a declara~ao de pessoa nao aceidvel. Aquila que ja foi dito acerca da viola~ao dos deveres do agente diplomatico
tern plena aplica~ao no que se refere a viola~ao dos deveres dos outros membros
do pessoal da missao. Ha apenas que observar que o anigo 9. 0 da "Conven~ao de
Viena'' de 1961 enquanto em rela~ao aos agentes diplomaticos consagra o instituto
da persona non grata, no que respeita aos ourros membros do pessoal da miss:io
esrabelece o sistema diferenre, mas equivalence, da pessoa nlio aceitdbel

Quanta a "Conven~ao de Viena'' de 1975, o regime previsto no seu artigo 77. 0
para OS agenteS dipJomatiCOS e apJidveJ iguaJmente aos membros do outro pessoaJ

da missao.

IV

Os meios
de comunica<rao diplomatica

IV
Os mews
de comunicac;ao diplomatica

§ 1.0

A DILIGENCIA DIPLOMATICA
1. Em que consiste a diligencia diplomatica. Uma das manifesta~6es mais
caracterfsticas da actividade diplomicica ~ a difiggncia diplomdtica muitas vezes
designada pela palavra francesa demarche. Na sua acep~ao mais lata a diligencia
diplomatica consiste em qualquer contacto de uma representa~ao diplomatica
efectuado junto das autoddades do pals em que se enconrra acreditada para a realiza~ao de qualquer das fun~6es da missao diplomatica.
As diligencias diplomaticas diferem, naturalmeme, quanta ao seu conteudo e
quanta 1>. sua forma.
No que se refere ao comeddo as diligencias diplomaticas traduzem a ·diversidade das materias e dos imeresses que estao na origem das rela~6es entre Estados.
Assim, as diligencias podem ser unicamente informativas, dando a conhecer ape-

nas urn facto au acontedmento, ou uma decis3.o, au ainda procurando obter
· determinadas informas-6es au esclarecimentos. M diligCncias podem, por~m, can-

ter propostas ou sugest6es conducemes

1>.

celebra~ao

de urn acordo ou de uma

acs:ao concertada, ou procurar promover uma determinada acs:ao par parte do
governo local. Mas podem, a.inda, canter uma advertCncia au aviso sabre a possi-

bilidade de uma ac~ao de retorsao ou represilia.
2. Diligencia oral e diligencia escrita: a correspondencia diplomatica. No que
respeita 3. forma as diligCncias diplom:hicas podem sec orais, escrltas qu mistas.

A forma mais correme e mais antiga da diligencia diplomitica e a forma oral.
Recorde-se que na anciguidade os diplomatas eram chamados oratores. Os chefes
de missao diplomatica nas suas diligencias com o Ministerio dos Neg6cios
Estrangeiros do pais junto do qual estao acreditados utilizam geralmeme a forma
oral, o mesmo acontecendo com os outros agentes diplom:idcos nos seus contactos
com os respectivos servi<;os locais.

As diligencias diplomaticas exigem, porem, a forma escrita quando a natureza do assunm a trarar assim o recomenda. Para o efeim existem diversas for; mas de correspondCncia diplom<ltica que examinaremos mais adiante em por-~: menor.
,Poe Ultimo, as diligCncias podem revesdr a forma mista, oral e escrira. Por

' vezes o envio de uma nota diplomatica pode ser seguido par uma diligencia oral
', em que a mareria em questao e desenvolvida ou explicada. Outras vezes o agente
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diplomatico ao praticar uma dilig~ncia oral ~ portador de uma nota ou memoranda que entrega ao seu interlocutor.

Ao conjunto das diversas formas de dilig~ncia diplomatica por escrito chamamas correspondlncia diplomdtica externa para o distinguir da correspondencia entre
os servi~os diplomaticos de urn mesmo pals a que chamamos correspondlncia
diplomdtica interna. A ambos estes tipos de correspond~ncia diplomatica dedicaremos uma atens:ao especial 45 .
§ 2.•

OS MEIOS MATERIAlS DE COMUNICA<;AO
3. Os meios de comunica~ao diplomatica. Os meios mareriais para os Minist~rios dos Neg6cios Esrrangeiros e as miss6es diplomaticas e consulares comunicarem entre si ou com outras entidades sao os mais diversos e esrao geralmenre ao
'

.

'

_I

. -

a.rcanct: uc yud.L ...i'·'"'-l

:_ J:~.t...l.,..._

u ........ ... ~---

0 primeiro meio que logo nos ocorre mencionar ~' naturalmenre, os servis;os
posrais oficiais, inrernos e internacionais. .
Dado o caracrer reservado de que normalmente possui a wrrespond~ncia diplomacica esta ~ geralmente enviada dos servi~os cenrrais diplomaricos para as miss6es
no esrrangeiro, e vice-versa, denrro de urn inv6lucro, saco, ou mala que se designa
por mala diplomdtica. Estas malas diplomdticas podem ser enviadas pelo correio normal ou transportadas por correios diplomdticos ou ainda pelo comandanre dos avi6es.
Os correios diplomdticos sao funcionarios (diplomaticos ou nao) que transportam as malas diplomdticas e que devem ser porradores de urn documento chamado
carta de correio diplomdtico. Como veremos mais adianre, poder:io existir correios
diplomaticos ad hoc ou ocasionais.
.
Outro meio material de comunicas:ao de uso corrente nos servis:os diplom:idcos ~ o telefone, cuja pratica se acha muito generalizada. 0 relefone ~ naruralmente
urn meio r<ipido de comunicas:ao que oferece grandes vanragens, mas tamb~m rem
As conversas relef6nicas podem ser objecro de escura e ~
preciso nunca esquecer esse facto nas comunicas:6es que se pretende serem reservadas. Por ourro lado, as conversas relef6nicas nao sao em regra registadas e por conseguinte o assunto trarado corre o risco de nao figurar no respectivo processo rors~rios inconveniences.

nando-o incomplero e por vezes de diflcil compreensao. Esre inconveniente pode
ser evitado utilizando telefones acoplados a maquinas registadoras que conservam
o teor das comunicas:6es. Mas existem tamb~m alguns inconveniences quanro a

esta pratica, sobretudo se for generalizada.
.
Ainda outro processo flsico de comunica~ao bastanre corrente ~ o tel~grafo
publico, cuja uriliza~ao nao exige grandes explica~oes. As comunica~6es telegrificas enviadas atrav~s dos relegrafos publicos podem ser cifradas e nesre caso deverao
ser aurenticadas com o selo do respecrivo Minist~rio ou missio diplom:itica ou

consular.
Modernamenre muitos servi~os diplom~ticos urilizam aparelhos telex para as
suas comunica~6es relegrificas, o que evita as desloca~6es as esta~6es de servi~o
45 Vide -Adolfo Maresca, La Missioru

Diplo~dtica, Milao, 1967, ps. 173-5.
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telegd.fico com grande economia de tempo. Estes aparelhos telex podem ser acoplados a maquinas de cifrar electr6nicas. Mais recentemente foi generalizado a sisrema de comunica<;3.o par fax.

Finalmente as servi~os diplomaticos podem ser dotados em certas condi~6es,
de esta<;Oes emissoras e receptoras de d.dio, o que consdtui urn processo inteiramente aut6nomo de comunica<;3.o.

Tad as estes virios meios de comunica~ao utilizados pelos servi~os diplomaticos
est3o sujeitos a certas regras de direito internacional que vamos examinar em particular. Antes, porem, diremos alguma coisa acerca das comunica<;6es cifradaS correntemente utilizadas par esses servi<;os.

4. Mensagens em aberto e ci&adas; a criptografia e a criptoanillse.

fia

a) A origem etimol6gica da palavra criptografia ~ grega, de cripto = segredo e gra= escrita. Consiste no processo de escrever par forma que s6 o remetenre e o

destinata.rio, Unicos conhecedores do processo empregado, ppdem ler a mensagem.

A criptografia como recnica trata dos meios e merodos para converter uma
mensagem inteligfvel numa forma secreta e reconverrer essa forma secreta na men~
sagem inteligfvel por uma &recta inversao do processo udlizado para a conversffo.
A mensagem inteligfvel consdtui o texto ostensivo e a forma secreta o texto cifrado

au criptograma.
Cifrar e decifrar correspondem as opera<;6es de conversao e reconversao.

A criptoandlise consiste no conjunto das opera~6es urilizadas para decifrar urn
texto cifrado sem que haja o conhecimento da t~cnica ou processos usados na sua
cifra~ao.

b) As origens da criprografia mergulham na noire dos tempos, em bora se saiba
que esta arte era conhecida ha mais de dais mil anos. Existem refer~ncias criptograficas nas Escrituras e as esparranos e romanos (nomeadamente Julio C~sar)
conheciam as t~cnicas criptograficas. A criptografia evoluiu muiro lentamente
desde a tempo dos imperadores romanos at~ ao Renascimento. A Curia Romana e
as cidades-Estado italianas empregaram abundantemente a criptografia. Nesta
epoca escreveram-se at~ importances obras sabre a materia. 0 cardeal Richelieu, a
rei Luis XIV, a cardeal Mazarino, a rainha Maria Stuart da Esc6cia, a rainha Isabel
e 0 rei Carlos I da Inglaterra, usaram todos eles OS merodos criptograficos em
muita da sua correspon&ncia. 0 famoso matematico Fran~ois Vil:te e Antoine
Rossignol foram dais dos mais celebres criptoanalistas franceses da ~poca. 0 Dr.
John Wallis (1616-1703), professor de matematica em Oxford decifrou as criprogramas encontrados nos pap~is de. Carlos I depois da batalha de Naseby (1645).
Maria Stuart e Carlos I foram ambos decapitados porque foi interceptada e decifrada a sua correspondCncia secreta.
Durante a Revolu<;ffo Americana, ingleses e americanos udlizararn cifras e dn-

tas invislveis nas suas correspond~ncias. Benjamin Franklin e outros diplomatas do
perlodo revolucionario empregaram cifras nas suas comunica~6es diplomaticas.
A criprografia foi ramb~m grandemente utilizada duranre as campanhas napole6nicas. De 1861 a 1865, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, a usa de
cifras foi muiro incrementado pelo emprego do telegrafo. As auroridades federais
conseguiram muitas vezes quebrar as cifras das autoridades confederadas par meio

da criptoana.lise.
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Durante a guerra mundial a criptografia e a criptoanalise assumiram ambas urn
papel muito importante na condu~ao das opera~oes. No perJodo entre a primeira
e a segunda guerra mundial muitas maquinas de cifrar foram inventadas desenvolvendo-se consideravelmente os pcocessos tecnicos de cifra~ao e deci&a~ao. Durante
a segunda guerra mundial os Estados Unidos e a Gra-Bretanha obtiveram grandes
sucessos na quebra das cifras alemas e japonesas.
c) Sao dois os tipos fundamentais de cifra: as cifras de transposi~ao e as cifras

de

substitui~ao.

Numa cifra de transposicyao as letras ou palavras do rexm ostensivo esrao presentes mas sao transpostas ou misturadas formando urn cripmgrama ... A rransposi~ao pode sec unica ou dupla ou tripla. Uma forma simples de transposi~ao e inverter simplesmentes a ordem das letras.

Exemplo:
Texto ostensivo- PARTO HOJE
Texto cifrado - EJOH OTRAP

E evidente que para que este metoda seja efectivo e necessirio utilizar formas
mais complexas e elaboradas de transposi~ao. Para esse efeito utilizam-se disposicy6es geo~etricas de v<irios tipos ou outros sistemas, a que chamamos chaves.

Exemplo:
Texto ostensivo - PARTO HOJE PARA LONDRES
Chave:

I 2 3 4 5
IPARTO
2 HO] E P
3ARALO
4NDRES
Texto cifrado - SOPO ELET RAJR DROA NAHP
Numa cifra de substituic;ao os elementos do texto ostensivo (letras ou grupo de
letras) man rem a sua normal posic;ao relariva mas sao substituldos no cripmgrama
poe outros elementos que podem sec letras, numeros ou sfmbolos. Julio Cesar
usava o metoda simples de fazer saltar tees letras no alfabeto. Utilizando este
metoda terfamps assim a seguinre chave:
Alfabeto simples:
ABC D EFG HI] KLMNO P QRSTUVWXYZ
Alfabeto para cifrar:
DEF G HIJKLMN 0 P QRSTUVWXY ZAB C
Exemplo:
Texto ostensivo- PARTO HOJE PARA LONDRES
Texto cifrado - SDUWR KRMH SDUD ORQGUHV
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Este metodo de substitui~iio pode tornar-se mais complexo com a utiliza~iio de
chaves mais complicadas ou dicion:lrios de cifra com ou sem ajuda de tabelas.
Todos estes metodos de uso puramente manual forarn suplantados a partir do
come~o da 2.• Guerra Mundial pelo emprego de m:lquinas. Estas m:lquinas come~ararn por ser manuais e depois elecrricas e electr6nicas. Estas m:lquinas baseiarn-se
naturalmente no mfrodo de subsrlruic;ao. Funcionam em muiros casas ligadas a UIJl
telex de forma que as mensagens sao batidas em aberro no teclado telex e recebidas
em aberto no mosrrador relex sendo automaticamente transmitidas em cifra. E este

hoje o sistema mais generalizado para transmissiio de mensagens cifradas.
5. A lingua diplom:ltica. a) Antecedentes. A lingua usada universalmente para a
internacional durante a Idade Media e ate ao final do seculo XV fOi
o latim. Com o desenvolvimento das lfnguas nacionais na Europa resultanle do
nacionalismo que come~ou a afirmar-se na segunda metade do seculo XV. o latim
principiou a ser substituldo nos diversos domlnios da culrura pelas llnguas vern:lculas e o franc~s come~ou a ser utilizado como lingua internacional. No final do
referido seculo q franc~s foi a lingua adoptada nas cones de Sab6ia, dos paises
Baixos e do lmperador.
Quando a liga de Cambrai foi formada, em 1508, os plenos poderes dos
negociadores imperiais e franceses foram redigidos em frances, embora as racdficac;6es fossem escritas em latim. 0 rei Henrique VI de Inglaterra escrevia ao
Rei Carlos VII de Fran~a em frands e essa lingua era utilizada nas comunica~6es
orais e escritas entre os dois paises. No final do seculo XVI o rei de Fran~a niio
comunica~iio

escrevia em latim senao ao rei da Pol6nia.

Pode dizer-se que a partir dos prindpios do secuh XVI s6 duas llnguas eram
admicidas para redigir documenros internacionais: o lacim e o frances. Os famosos
tratados de Westefalia (1648) foram redigidos em latim. 0 rratado de 30 de
Janeiro de 1648 entre a Espanha e as Provlncias Unidas foi redigido em frands e
holand~s.

Com Luis XIV o frances firmou-se como lingua internacional e o latim comes;ou a perder tercena desaparecendo quase roralmente nas comunicac;Oes orais. Este
predomlnio do frands niio deixou, porem, de provocar reac~6es adversas especialmente da Grii-Bretanha que em diversos tratados exigiu a inclusiio de uma cl:lusula nos rratados redigidos em franc~s no sentido de tal circunstil.ncia niio poder
prejudicar o direito das demais partes conrratantes de terem vers6es escriras nas

suas pr6prias llnguas. Cl:lusulas desta natureza forarn incluldas no tratado de paz
de Aix-la-Chapelle de 1748 eutre a Grii-Bretanha, a Fran~a e a Espanha e no rratado de Versailles de 1783 entre a Grii-Bretanha e a Fran~a. Por ultimo o artigo
120 da Acta Final do Congresso de Viena de 1815 estabelece que "havendo o ftanc!s sido utilizado de maneira exclttsiva em todas as c6pias do presente tratado, fica
reconhecido pelas pot!ncias que concorreram a esse acto que o emprego desta lingua,
niio terd consequCncias para o foturo de maneira q11e cada potCncia se reserva o direito
de adoptar, nas negociaroes e convenroes jitturas, a lingua de que se serviu ate o presente nas s11as relaflies diplomdticas sem que o presente tratado possa ser citado como
exemplo contrdrio aos usos estabelecido/:
1

1

Esta disposic;ao mosrra bern que

j:i anteriormente se usava nas relac;6es interna-

cionais outras llnguas alem do franc~s e que por uma tal disposi~iio se impedia que
se criasse urn monop6lio do franc~s como lingua diplom:ltica. A disposi~iio
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interessava panicularmente aos ingleses que procuravam impor o inglCs como lingua
diplomatica a par com o frances. Com efeito, em 1800 Lord Granville inrroduziu a
pratica de conduzir as suas rela~6es com os diplomatas acreditados junto da corte
inglesa, em ingles. E. Lord Castlereagh, quando no quarrel general das Potencias
Aliadas em 1814-1815, escrevia em ingles aos soberanos e ministros estrangeiros 46 •
No Exttemo Oriente, onde o portugues no seculo XVl chegou a ser uma lingua franca, o inglCs passou a predominar a partir do seculo XIX e manteve sempre
essa predominiDcia como lingua internacional.

Na Europa e no resto do Mundo o frances manteve-se como lfng,ua predominance nas comunica~6es diplomaticas ate ao final da Primeira Guerra Mundial. A
import11ncia que os Estados U nidos adquiriram no plano inrernacional a partir
deste conflito e as circunstancias em que decorreram as negocia<;Oes da
Conferencia da Paz de Paris, levararn a uma consagra~ao do ingles como lingua
diplomatica a par com o frances e mesmo suplantando actualmente esta lfngua. As
negocia~6es de alto nlvel para a conferencia da Paz decorrerarn entre o Presidente
Wilson dos Estados Unidos, o Presidenre do Conselho frances Clemenceau, b
Primeiro Ministro ingles Lloyd George e o Presidenre do Conselho italiano
Orlando. Wilson nao falava frances e Clemenceau e Orlando falavam ambos
ingles. 0 ingles era, pois, a Unica lingua comum entre os quatro estadisras e
Clemenceau, em homenagem a Wilson, que tivera urn papel decisivo na vit6ria
final dos Aliados, aceitou que as discuss6es decorressem em inglCs. Foi o termo
definitivo do monop6lio de facto do frances como lfngua diplomatica.
b) Sittltlfiio actual. Na situa~ao actual da lingua diplomdtica ou lfngua utilizada
nas comunica<;6es diplom<iticas, hoi que distinguir dois aspectos disdntos:

- em primeiro Iugar a lingua diplomdtica como meio de comunica~ao oral;
- e, em segundo Iugar, a lingua diplomdtica, como meio de comunica~ao
escrlta.

Como meio de comunica~ao oral ha ainda que distinguir dois aspectos do
emprego da lingua diploma rica:
- o uso da lingua diplomatica nas rela~6es bilarerais;
- e o uso da lingua diplomatica nas rela~6es multilaterais.
Nas rela~6es bilaterais os agentes diplomaticos utilizam geralmente as linguas
francesa e inglesa consoante as conveniCncias. Nao existe nenhuma norma que
estabele~a a obrigatoriedade do emprego destas duas linguas como Hnguas interna-

cionais mas os diplomatas profissionais sao versados geralmente nestas duas Hn-

guas ou pelo menos numa delas.

E claro que nem

todos os diplomatas sao profis-

sionais e, por outro lado, as autoridades locais desconhecem por vezes o frances e

o ingles o que obriga ao emprego de interpretes tornando bastante predria e deficiente a comunica<;ffo oral desses agenres. Acontece, porem, que alguns cJjplomatas

rem urn conhecimento perfeito ou razoavel da lingua do pals onde estao

46

E. Saww, A Gaide to Diplomatic Praccice,londres, 1958, ps. 57-61; G. E. do Nascimento e Silva,
A Missrio Diplomitica, Companhia Editora Americana, 1971, ps. 171-175.
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acreditados e neste caso o recurso a inrerpretes ou ao franoes e ingles torna-se des-

necessario. Nos nossos dias os diplomatas profissionais fazem urn esfor~o consideravel para aprenderem a lfngua do pals em que estao acredirados, o que lhes IOrnece uma vantagem enorme sobre os colegas que nao conhecem a lingua local.
Nas rela~6es multilarerais a situa~ao e urn tanto diferente. Nas comunica~6es
entre delegados junto das Organiza~6es lnternacionais e os membros dos respectivos
secretariados fora das sess6es, a situa~ao e id~ntica a descrita para as rela~6es bilaterais. Mas durante as sessoes as llnguas utilizadas tern de sec aquelas que estao fix;tdas
nos estatutos ou regulamentos das respectivas organiza~6es. Assim na ONU as llnguas oficiais sao o inglCs, o chines, o espanhol, o frances, o russo e o irabe. Pode,
porem, afirmar-se que, com excep<;3o dalgumas organiza<;6es regionais, as Hnguas
oftciais predominances nas Organiza~oes lnternacionais sao o franc~s e o ingles.
Examinemos agora a situa<;3o no que se refere as comunica<;6es escriras.
Presentemente a questao da lingua em que uma missao diplomatica deve redigir as
suas notas oficiais apresenra-se da seguinre forma:

1) Se o Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado ~eceptor tern por costume dirigir-se as miss6es diplomaticas estrangeiras numa lingua diplomarica entendida no sentido uadicional (frances ou ingl~s) que nao seja a sua
lfngua nacional (como acontece por exemplo na Dinamarca, Noruega e
Sw!cia), as representa<;6es diplom<iricas dever3o, em regra, redigir as suas
notas na mesma lfngua.
·

2) Se o Ministerio dos Neg6cios Esuangeiros do Estado receptor nas suas
comunica<;6es com as miss6es diplom<iticas estrangeiras usa a sua prOpria

lingua nacional que e tambem uma das llnguas diplomaticas no sentido tradicional (franc~s ou ingles), as representa~6es diplomaticas deverao redigir as
suas noras nessa mesma lfngua.

3) Se as representa~6es diplomaticas estao acrediradas junto de urn Estado cuja
lingua nacional e a mesma da dos seus respectivos Estados (por exemplo,
pafses de lingua espanhola e portuguesa), nao oferece duvidas que as representa~6es diplomaticas devem utilizar a lingua comum nas notas dirigidas a
chancelaria do Estado receptor.
4) Finalmenre, se o Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado receptor
utiliza a sua correspond~ncia com as miss6es diplom<idcas esuangeiras a sua

pr6pria lingua, como tal, e que nao e uma das linguas diplomaricas, as miss6es diplomaticas podem considerar-se autorizadas a usar a sua pr6pria lingua nacional. Considera~6es de ordem pratica e de cortesia internacional
recomendam, porem, que as representa~oes diplomaticas cuja lingua nacional nao seja uma das llnguas diplomaticas, utilizem o franc~s ou o ingles ou
fa~am acompanhar as suas notas em lingua nacional de uma tradu~ao na
llrrgua do Esrado receptor ou numa das llnguas diplomaticas 47 •
5) No caso especial da Santa Se sao llnguas oficiais o italiano, o ingles, o fran~s, o alemao, o espanhol e o portugues, pelo que as miss6es diplomaticas
poderao corresponder-se com a Secretaria de Esrado da Santa Se em qualquer destas llnguas.
47

A. Maresca," La missiom diplomJtica, ps. 185-6.
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6. Os prindpios das Conven~oes de Viena sabre liberdade de comunica~ao
dos servi~os diplomaticos e consulares. Sao tr~s as conven~oes de Viena que estabelecem princlpios sabre as comunica~6es dos servi<;os diplomiticos e consulares:
a "Conven~ao de Viena sabre rela~6es diplomaticas", de 1961; a "Conven~ao de
Viena sabre a representac;ao dos Estados nas suas relac;6es com as organizac;6es
internacionais de cad.cter universal", de 1975; e a "Convenc;ao de Viena sabre
rela~6es consulares", de 1963.
.
.
A primeira Conven~ao respeita as miss6es diplomiticas propriarnente ditas. A
segunda Conven~ao refere-se as representa~6es dos Estados junto das organi~a~6es

internacionais de cad.cter universal que, segundo o arcigo 1. 0 da dita Convenc;ao, sao

a ONU, as suas ag~ncias especializadas, a Ag~ncia lnternacional da Energia •At6mica
e utoda a organizac;ao similar cuja composis;ao e atribui<;6es sejam :1 escala mundial".

De acordo com o arrigo 2. 0 da Conven~ao as suas disposi~6es aplicarn-se igualmente
as represenra~6es enviadas as confer~ncias convocadas pelas referidas organiza~6es. E
ainda, segundo o mesmo arcigo 2. 0 , as disposi~6es da Conven~ao podem ser apli~a
das M rniss6es junto de outras organiza~t6es internacionais au ~ representac;6es tempor<irias
confer~ncias convocadas· par tais organizac;6es au sob as seus auspfcios.
Em resume diremos que as duas Convenc;6es de Viena mencionadas, a de

as

1961 e a de 1975, aplicarn-se a tr~s cipos de miss6es diplomaticas:

a) as miss6es diplol)licicas bilarerais;
b) as miss6es diplOmohicas permanentes junto de organismos internacionais;
c) e as delega~6es temporirias enviadas as confer~ncias convocadas pelas organizac;6es internacionais au sob os seus auspfcios.
Finalmente, a "Convenc;ao de Viena sabre relac;6es consulares,, de 1963,
aplica-se M miss6es au pastas consulares.

a) Livre Comunicariio
0 grande principia geral consagrado nas Conven~6es de Viena eo da liberdade
de comunicac;aa das miss6es diplom<iticas e consulares. Assim, a ncarivenc;io de
Viena sabre relac;6es diplom<iticas" determina no seu ani go 27. 0 , n. 0 1. 0 :

"0 Estado receptor permitird e protegerd a livre comunicariio da Missiio para todos
os fim oficiair':
Da mesma forma a ''Convenc;io de Viena sabre a representac;ao dos Estados
nas suas relac;6es com as Organizac;6es Internacionais de cadcter universal", esta-

belece no seu artigo 27. 0 , n. 0 1, que:
"0 Estado hospedeiro permite e protege a livre comunicariio dtt missiio para todos
os fins o/iciais':
Finalmente, a "Convenc;io de Viena sabre- relac;6es consulares" estipula no seu
arrigo 35. 0 , n. 0 1, 0 a seguinte:

"0 Estado receptor permitird e protegerd a liberdttde de comunicariio do posto consular para todos os fins oficiais':

b) Inviolabilidttde dtt correspont!Pncia oficia!
Ourro grande principia consagrado nas Conven~6es de Viena e o da inviolabilidade da correspond~ncia oficial. As Conven~6es de Viena de 1961 e 1975, no
seu artigo 27. 0 , n. 0 2, estipulam que:
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'.1:1 correspondincia oficiaL da miss!io C invioldveL. Por 'Correspond2ncia oficiai'
entende-se toda a correspond2nci_a ·re!ativa tl missiio e mas fonfOe/~
0
Disposi~ao similar se encontra no artigo 35. , n. 0 2, da Conven~ao de Viena
de 1963, sabre relac;6es consulares.

c) Liberddde dos meios de comunicariio
As disposi~6es citadas das tr~s Conven~6es de Viena que vimos examinando
consagram, tambCm, o prindpio de que as miss6es dip1om:iticas e consul;res

podem utilizar todos os meios de comunica~ao adequados, a que poderemos chamar o prindpio da liberdade dos meios de comunica~ao.
Com efeito, o artigo 27. 0 , n. 0 1. 0 , da Conven~ao de Viena de 1961, estabelece
que: 'Para comunicar-se com o Governo e demais missOes e consulados do Estado acreditante, onde quer que se encontrem, a missiio poderd empregar todos os meios de
comunicariio adequados... "Disposi~ao id~ntica se acha indulda no artigo 27. 0 ,
n. 0 1. 0 , da Conven~ao de Viena de 1975 e no artigo 35. 0 ,•n. 0 10, da Conven~o
de Viena de 1963.
Os arrigos atr<is referidos das rr~s convenc;6es fazem alusao a cenos meios de
comunicac;ao a fim de definirem certas regras para a sua utHizac;ao e, quanta a
urn deles, estabelecerem o seu condicionarnento. Examinaremos, ponantC!, as
regras esrabelecidas em relac;a:o a esses meios ou processos de comunica<;ao que
sao: cifras, mala diplom<itica, correios diplom<iticos e esta<;6es em.iSsoras

de radio.

- Ciftas. fu mensagens em c6digo ou cifra sao expressamente autorizadas para
as miss6es diplom<iricas e posros consulares pelos artigos 27. 0 , n. 0 I. 0 , das
Conven~oes

de Viena de 1961 e 1975, e artigo 35. 0 , n. 0 I da Conven~ao de
Viena de 1963.
-Matas diplomdticas. As malas diplomaticas sao referidas nas disposi~6es ja
citadas·das tr~s Conven~6es de Viena. No artigo 35. 0 , n. 0 ] . 0 da
Conven~ao de Viena de !963 fala-se em "malas diplomaticas e consulares" e, a seguir, nos n. 05 3. 0 e 4. 0 do mesmo artigo, ao regulamentar-se o
uso dessas malas fala-se apenas em "malas consulares". Entre malas diplom<iricas e malas consulares nio existem grandes diferen<;as de regime,
enrendendo-se por malas consulares aquelas que sao enviadas pelos posros
consulares. Aconrece que os posros consulares podem, em certos casas
praticar acros de natureza diplom<itica e, por conseguinre, no corpo do

artigo 35. 0 referem-se as malas diplomaticas. Ao definir regras sabre as
malas enviadas pelos postos consulares o mesmo artigo, nos seus n, 05 3. 0 e

4. 0 , alude apenas a mal as consulares pois o regime das mal as diplomaticas
ja se achava definido pela Conven~ao de Viena sobre rela~6es diplomaticas de 1961.
A:; duas primeiras regras a ~eter sobre as malas diplomaticas sao as estabelecidas no paragrafo 4. 0 dos artigos 27. 0 das duas Conven~oes de Vi en a de
!961 e 1975 que dizem:
((Os volumes que constituem a mala diplomdtica deveriio confer sinais exteriores vislveis que indiquem o setl cardcter e so poderiio confer documentos diplomdticos e objectos destinados a uso oficiai".
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Similarmente, o par:lgrafo do artigo 35. 0 da Conven~ao de Viena de 1963
determina:
.
uOs volumes que constitulrem a mala consular deveriio ser providos de sinais
exteriores vislveis indicadores da sua natureza e sO poderlio conter correspond(ncia
e documentos oficiais ou objectos destinados exclusivamente 110 uso oficial".
Resumindo, diremos que estas d.isposi~oes estabelecem duas regras aplicaveis as malas diplomaticas e consulares e que sao:
- as malas diplom<iticas ou consulares devedio ter sinais exreriores que as
idencifiquem Como tais;
•
- as malas diplomaticas e consulares s6 deverao cooter correspondencia
oficial ou objectos para uso oficial.

Ha que referir, ainda, a regra muito importance, estabelecida pelas tees
Conven~oes .de Viena, da inviolabilidade das malas diplomaticas e consulares.

Nesta materia, porem, as disposi~oes aplicaveis as malas diplomaticas e as
malas consulares sao diferentes. .
No que se refere as malas diplomaticas as Conven~oes de Viena de 1961
0
0
e 1975, nos seu~ artigos 27. 0 , n. 3. , determinam:

'/l mala diplomdtica tu'io poderd ser aberta ou retida".
Trata-se de uma regra absol uta para a qual se nao mencionam restricy6es.
Em quaisquer circunstil.ncias, as malas diplomaticas, desde que obede~am aos
requisitos estabelecidos no paclgrafo 4. 0 dos artigos 27. 0 das duas referidas
Conven~oes nao podem ser abertas ou retidas. Qual a atirude que as autoridades do Estado receptor poderao adoptar no caso de possulrem secios motivos para crer que a mala diplomatica contem outros objectos que nao sejarn
os documentos diplomaticos e objectos destinados a uso oficial, conforme
ex.ige o paragrafu 4. 0 dos artigos 27. 0 das duas Conven~oes de Viena de 1961
e 1975? Com base no paragrafo 3. 0 dos mesmos artigos, que enunciam uma
regra absolura de inviolabilidade, poder:l parecer que as referidas autoridades
nada poderao fazer. Mas se combinarmos esta regra com a regra do paragrafo
4. 0 dos mesmos artigos, que ex.ige expressarnente que a mala diplomatica s6
podera cooter documentos diplomaticos ou objecros destinados a uso oficial,
teremos que admitir que as autoridades do Estado receptor, com base em elementos seguros, poderao solicitar ao Estado que envia a mala a indica~ao do
seu conteUdo ou a sua abercura volunt<iria na presenc;:a de representantes do

Estado receptor. 0 referido Estado podera recusar-se a proceder dessa
maneira e oeste caso as autoridades do Estado receptor poderao exigir a
devolu~ao da mala a sua procedencia. Caimos, assim, na pratlca prevista
expressamente para as malas consulares. Nao pode haver contradi~ao entre os
paragrafos 3. 0 e 4. 0 dos citados artigos 27. 0 e a t\nica forma de concilia-los ~

o de. reconhecer que em casas excepciona.is e em vinude de indicios seguros

as autoridades do pais receptor, respeitando a inviolabilidade da mala diplo·
m<idca poderao, no enranro, adoptar as medidas administrarivas acima indi~
cadas. 0 paragrafo 4. 0 dos mencionados artigos 27. 0 das Conven~oes de
Viena estabelece urn dever para o Estado acreditante de urilizar a mala diplomatica unicamente para transportar documentos diplomaticos ou objectos de
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uso oficial. A este dever do Estado acreditante corresponde o direito do
Estado receptor de fazer respeitar esse dever.
No que se refere as malas consulares a disposi~ao aplic:ivel e a do par:igrafo 3. 0 do artigo 35. 0 da Conven~ao de Vierra de 1963 que determina:
~ mala conwlar niio deverd ser aberta 011 retida. Todavia, se as autoridades competentes do Estado receptor tiverem serios motivos para crer que a mala
cont!m ou.tros objectos que nlio sejam a correspondCncia, os documentos e os
objectos mmcionados no pardgrafo 4. 0 do presente artigo, poderiio pedir q11e a
mala seja aberta na sua presenra por um representante autorizado do Estado
que envia. Se as autoridades do reftrido Estado recusarem tal pedido, a mala
serd devolvida ao Iugar de origem':

0 prindpio geral da inviolabilidade da mala consular pode sofrer, por
conseguinte, uma derroga~ao no caso das autoridades do Estado receptor
terem fundadas suspeitas de que a mala contem outras .coisas alem de correspondCncia, documenra<;:io ou objecros de cad.cter oficial. Neste caso, a mala
poder:i ser aberta com autoriza~ao do Estado que a envia e na presen~a de
urn seu representante autorizado, ou, na hip6tese do Estado que envia a mala

se recusar a que ela seja aberta, ela e devolvida a sua origem.
Uma tal derroga~ao ao prindpio geral nao e referida expressamente, como
j:i vimos, nas disposi~6es convencionais sobre malas diplom:iticas.
Por ultimo h:i que registar, ainda, as disposi~6es das tr~s Conven~6es de
Vierra sobre a possibilidade de confiar as malas diplom:iticas e consulares a
guarda dos comandantes de navios e aeronaves. Neste particular, as disposi~6es aplic:iveis das tr~s Conven~6es de Vierra sao, nalguns aspectos, diferentes.
Assim, a Conven~ao de Vierra de 1961, determina no seu artigo 27. 0 ,
par:igrafo 7. 0 :
~ mala diplomdtica poderd ser confiada ao comandante de uma aeronave
comercial que tenha de aterrar num aeroporto de entrada a11torizado. 0 comandante deverd estar munido de 11m dommento oficial que indique o mimero de
volumes que constituem a mala, mas niio serd considerado correio diplomdtico. A
missiio poderd enviar um dos seus membros para receber a mala diplomdtica,
directa e /ivremente, "das miios do comandtmte_dn.Arrotuiv/:

No que respeita as malas diplom:iticas enviadas pelas miss6es· acreditadas
junto das organiza~6es internacionais, a Conven~ao de Vierra de 1975, no
seu artigo 27. 0 , par:igrafo 7. 0 estabelece:

'A mala diplomdtica da missiio pode ser conjiada ao comandante de um
navio ou de uma aeronave comercial que deve chegar a um porto de entrada
autorizado. Este comandante deve ser portador de um dommento oficial indicando o nUmero de volumes que constituem a mala, mas niio pode ser considerado como um correio da missiio. Por via de um arranjo com as autoridades do
pais hospedeiro, a missiio pode enviar um dos seus membros recolher, directa e
livremente, a mala das miios do comandante do navio ou da aeronave':
Comparando esta disposi~o com a anteriormente cicada verifica-se que ela
se refere a comandantes de navios e n:io apenas de aero naves. Isso deVe-se, certa-=
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mente, ao facto de a Conven~ao de Vierra sobre rela~6es consulates, que foi assinada em 1963, ou seja, posteriormeme ~ Conven~ao de Vierra sobre rela~6es
diplomaticas de 1961, incluir uma referenda aos comandantes de navios em
adi~ao aos comandantes de aeronaves, que foi repetida na Conven¢o de 1975.
Outra diferen~a que esta disposi~ao contem em rela~ao a disposi~ao patalela
da Conven~ao de Vierra de 1961, e a necessidade de urn atranjo preliminat
com as autoridades do pais hospedeiro, ou seja, as autoridades locais, para que
urn membro da missao fique autorizado a recolher directarnente a mala das
m:ios dos comandantes dos navios ou aeronaves. Esta exigCncia compreende-se

visto as miss6es acreditadas junto das Organizac;6es lnternacionais n:io estarem
acrediradas junto do pais que hospeda a organiza~ao imernacional em quesrao.
Quanro aos postos consulates estabelece o arrigo 35. 0 , patagrafo 7. 0 , da
Conven~ao de Vierra de 1963 o seguinre:
/:1_ mala consular poderd ser confiada ao comandante de um navio ou aero-

nave comercial que devera chegar a urn porto de entrada autorizado. Tal coman'
dante devera Jer portador de urn documento oficial do qual comte 0 numero de
volumes que constituem a mala, mas niio serd considerado correio consular.
Mediante prtvio acordo com as autoridades locais competentes, o posto consular

podera enviar urn dos reus membros para tomar posse da mala, directa e livremente, das miios do comandante do navio ou

da

aeronave".

0 facro dos postos consulares n:io terem a mesma import3.ncia polltica
de que disfrutam as miss6es diplomaticas acreditadas junto de urn determinado pals, pois s6 elas e que verdadeiramente representarn 0 Estado que as
envia, levou cerramente os negociadores da Conven~ao de 1963 a estabelecer esta exigencia de acordo previo com as autoridades locais para que urn
membro do posto consular possa recolher directamente a mala consular das
m:ios de urn comandante de urn navio ou de uma aeronave. Esta exigCncia
serviu, como vimos, de modelo para a disposi~ao paralela inclufda na
Conven~ao de Vierra de 1975 relativa ~s miss6es acrediradas junto das
organiza~6es inrernadonais. Desta forma se salienmu a situa~ao especial em
que se encontram as miss6es diplom3.ticas acreditadas junto de urn dererminado Estado em rela~ao as miss6es acrediradas junto de uma organiza~ao
inrernacional com sede no terrir6rio desse Esrado ou aos postos consulares.

- Correios diplomaticos. 0 par:lgrafo 1. 0 dos attigos 27. 0 das Conven~6es de
Vierra de 1961 e 1975 entre os meios de comunica~ao a que directamente se
refere inclui os correios dip/omdticos. Da mesma forma o n. 0 1.0 , do ardgo
35. 0 da Conven~ao de Vierra de 1963 tefere-se a correios diplomaticos e comttlares. Estas disposi~6es estabelecem algumas normas sobre os correios diplom:idcos que impona agora examinar.
Em primeiro Iugar esrabelecem uma direren~a entre correios diplomaticos de
cat:lcter permanente e correios diplomacicos ad hoc (patagrafos 5. 0 e 6. 0 , do
attigo 27. 0 da Conven¢o de Vierra de 1961; patagrafos 5. 0 e 6. 0 do atcigo 27. 0
da Conven~ao de Vierra de 1975; 5. 0 e 6. 0 do arcigo 35. 0 da Conven~ao de
Vierra de 1963). Os primeiros sao funcion:lrios encatregados de transportar
regularmente as malas diplomaticas. Alguns servi~os diplomaricos possuem ao
seu servi~o funcion:lrios que rem por fun~ao espedfica 0 acompanharnento das
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malas diplom~ticas. Estes funcion:lrios podem ser ou nao funcion:lrios diplom~
ticos. As rusposi¢es citadas n:io contCm esta ex.igCncia. Com efeito determina o
panlgrafo 5. 0 do arrigo 27. 0 da Conven<;ao de Vierra de 1961:

"0 correio diplomdtico, que deverd estar munida de um doct~mento oficial que
indique a sua condiriio e o numero de volumes que comtimem a mala diplomdtica,
serd, no desempenho das mas fonroes, protegido pelo Estlldo receptor. Gomrd de inviolabilidode pessoal e niio poderd ser objecto de qualquer forma de prisiio 011 detenriio':
A Conven<;ao de Vierra de 1975 contem uma disposi<;ao paralela no seu
artigo 27. 0 , par~grafo 5. 0 • Quanta ~ Conven<;ao de Vierra de 1963, contem
igualmente uma illsposi~ao em que se reproduzem os prindpios acima enunciados mas, alem disso, contCm uma restri~:io que n:io se encontra nas disposi116es
citadas das duas Conven<;6es de 1961 e 1975 e a que aludiremos mais adiante.
Analisando a disposi<;ao que transcrevemos da Conven<;ao de Vierra de
1961, verificarnos que as regras a aplicar aos correios diplom~ticos de car~cter permallenre sao as seguinres:
•
- devem ser porradores de urn documento oficial que certifique as suas
fun<;6es e indique os volumes que constituem a mala diplom~tica de que

e portador, documen[Q que, entre n6s, se chama tradicionalmenre cttrttt de
correio de gabinete;
- no desempenho das suas fun<;6es 0 correio diplom~tico e protegido pelo
Estado receptor ou pelo Estado hospedeiro (no caso das miss6es acreditadas junto de organiza116es inrernacionais); .
- gozar~ de inviolabilidade pessoal, nao podendo ser preso ou detido.
Estas mesmas regras sao de aplicar aos correios consulares de harmonia
com o par~grafo 5. 0 do artigo 35. 0 da Conven<;ao de Vierra de 1963; mas
esta disposi.'Y:io inrroduz uma restd'Y:io quanto aos cocreios consulares que
nao se verifica em rela~ao aos corceios dip1om3.ticos e que e a segulnte:
'}1 niio ser que o Estado receptor o consinta, o correio consular n&o p~derd ter
nacional do Estado receptor nem residente perma11ente do Estado receptor, salvo
se for nacional do Estado que en via':·

Segundo esta disposi<;ao o correio consular pode ser urn nacional do Estado
receptor mas, nesre caso, e necess:irio obrer previamenre o seu acordo; e pode
ser, tambem, urn nacional de urn terceiro Esrado residence permanence no
Estado receptor desde que se obtenha previamente o consenrimento desse
Esrado. Por conseguinte, ral consentimento n:io e necessirio quando o correio
e nacional de urn terceiro Estado nao residence permanence no Esrado receptor.
Tais restri~6es nao exisrem em rela~ao aos correios diplom<iricos.
diplom~ticas e os postos consulares poderao para
as suas mensagens telegrificas utWzar os servi<;os telegrificos oficiais ou os aparelhos telex insralados na pr6pria missao. Esre Ultimo sistema e certamenre mais
c6modo pois evita a ida M esra<;6es de telegrafo. Mas ambos os sistemas nao
consrituem formas de comunica~ao aut6noma, pois os aparelhos de telex
acham-se ligados a cenrros de rransmiss:io e quer estes, quer os servi~os

- Emissores de rddio. As miss6es
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telegr:lficos, podem deixar de poder ser .ucilizados em virtude de greves, altera'YOes de ordem pUblica, guerra ou ourras ocorrCncias. Estas circunstlncias levaram certas miss6es e postos consulares a mun.irem-se com postos
emissoceslreceptoces de radio, 0 que lhes garante uina perfeita autonomia de
comunica'YOes com os seus servi'YQS cenuais e ate ouuas miss6es. Esta utiliza'Yao
de pastas emissores de r:ldio pelas miss6es cliplom:lcicas surgiu primeiramente
em palses onde se verilicava uma grande instabilidade polltica ou concli~6es de
guerra para a pouco e pouco, se ir generalizando. Durante a Confer~ncia de
Viena que produziu a Conven~ao de 1961 sabre rela~6es cliplom:lticas foi muito
cliscutido o problema da uciliza¢o de posros emissores de r:lclio pe]as miss6es
cliplom:lticas, sendo as grandes pot~ncias favor:lveis ao seu livre usa e os restantes palses contd..rios ao seu uso ou ao seu uso incondicionado. Finalmente chegou-se a urn acordo na IOrma de compromisso contida na &ase final do par:lgrafo !.", do artigo 27.0 da Conven¢o de Viena de 1961 que diz:

cwao obstante, a missiio sO poderd instalar e usar uma emissora de rddio com.
o consentimento do Estado receptorJ:
Disposi~6es semelhantes foram incluldas no par:lgrafo 1. do artigo 27.0
da Conven~ao de Viena de 1975 e no par:lgrafo 1. 0 do artigo 35. 0 da ·
Conven~ao de Viena de 1963.
0

d) Deveres dos terceiros Estados quanto aos meios de comunicafiio diplomdtica:
Resta examinar quais os prindpios estabelecidos pelas Conven~6es de Viena
sabre os deveres

de terceiros Estados quanro aos meios de comunica'Yao urilizados

pelas miss6es cliplom:lticas e pastas consulares.
Esses deveres sao enumerados no artigo 40. •, par:lgrafos 3 e 4 da Conven~ao de
Viena sabre rela¢es cliplom:lticas na seguinte forma:

c:3. Os terceiros Estados concederiio a correspondCncia e a outras comunicttfOes
oficiais, em trllmito, inclusive as memagem em crJdigo ou cifta, a mesma liberdade e
protecfiio concedidas pelo Estado receptor. Concederiio aos correios diplomdticos a quem
urn visto no passaporte tenha sido concedido, quando esse visto for exigido, bern como
lis malas diplomdticas em trdmito, a mesma i11violabilidade e protecfiio a que se acha
obrigado o Estado receptor':
"4. As obrigafoes dos terceiros Estados em virtude dos pardgrafos 1, 2 e 3 deste
artigo seriio aplicdveii tambtm lis pessotii mencionadas, respectivamente, nesses pardgrafos, bern como as comunicafoes oficiais e as malas diplomdtictii que se encontrem no
territorio do terceiro Estado por motivo de forfa maior':
0 par:lgrafo 4.0 destina-se a cobrir a situa¢o em que os correios cliplom:iticos,
as comunica¢es oficiais ou as malas diplom:iricas se enconcrem acidencalmence no
territ6rlo de urn Escado sem as auwriza'Y6es previas que seriam no caso exigidas,

como nos casas de naufr:lgios au arerragens for~das.
Os prindpios contidos no citado artigo 40. •, par:lgrafos 3 e 4, da Conven~ao
de Viena de 1961, acham-se reproduzidos no artigo 81. 0 , par:lgrafos 4 e 5, da
Conven~ao de Viena de 1975, e no artigo 54. 0 , par:lgrafos 3 e 4, da Conven~ao de
Viena de 1963.
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e) Regime aplicado as delega(iies tempordrias enviadas IIOS orgiios Ott as confer2ncias
convocadas por ttma Organi:wflio Internacional ott efectttadas sob os setts ausplcios e ainda as defegtt(iies de observafliO.
0 regime aplicado a estas delega~iies tempor:irias e, fundamentalmente, 0
mesmo daquele que e aplicado as miss6es permanentes e vern descrito nos artigos
57. 0 e 72. 0 da Conven~ao de Viena de 1975.
§ 3.0

AS FORMAS DA CORRESPONDENCIA DIPLOMATICA
7. As diversas formas de correspond~ncia diplomatica: correspondencia
interna e correspond~ncia externa. A correspondCncia dos servic;os diplom:iticos
pode ser dassificada em correspondencia interna, ou correspondCncia usada entre os
servi~os diplomaticos e consulares de urn mesmo Estado, e ~orrespond2ncia

externa,

ou correspondCncia usada entre os servic;os diplom:iticos e consulares de dais

Estados diferentes.

A
CorresP.ondCncia interna

8. As formas de correspond~ncia interna. As formas de correspondencia
interna sao aquelas fixadas pela tradi~ao ou leis de urn determinado Estado e, por
conseguime, podem variar de Estado para Estado. No entanto, certas formas correntes sao praticadas na generalidade dos Estados apresentando grandes similitudes, se bern que o formul:irio adoptado possa ser ligeiramente diferente.
Segundo a tradic;:io e as normas portuguesas essas formas principais, no que se
rerere aos servi~os diplomaticos e consulares, sao as seguintes: despachos e offcios,
telegramas, aerogramas, informac;Qes de servic;o, relat6rios, apontamentos de conversa, instrw;Oes.

a) Despachos e oftcios (Apendice I, n." 1 a 3)
A forma tradicional e corrente dos servi~os diplomaticos centrais se corresponderem com as missiies diplom:iticas e postos consulares que de si dependem, e
vice-versa, e 0 offcio. Tradicionalmente OS offcios enviados pela Secretaria de
Estado ou servi~os centrais aos postos chamam-se despachos, designa~ao.que corresponde a depkhe francesa e ao dispatch ingles.
0 despacho ou offcio, na sua forma actual, obedece a urn formul:irio bastante
simples. A partir de 1972 os despachos da chancelaria portuguesa deixaram de ser
encabe~ados pelo nome do titular do posto a que se destinavam fazendo-se apenas
a men~ao do cargo na seguinte forma:

Exmo. Senhor Bmbaixador de Portugal em (nome da cidade sede da musiio).
Senhor Bncarregado de Negocios de Portugal em ...
Senhor Consttl-Geral de Porttlgal em...
Senhor Consttl de Porttlgal em ...
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No corpo dos despachos, o tratamento dado aos embaixadores e ministros e o
de Excelencia (V. Exa.) e aos encarregados de Neg6cios e c6nsules e o de Senhoria
(V. Snra.).
Segundo as normas estabelecidas em 1972 a indica~ao da data dever:i figurar
no canto superior direito por baixo das cotas do nU.mero e do processo. No canto
superior direito haver:\ rr~s linhas de identific~ao: na 1.•, a sigla do servi~o e o
nUmero do oficio; na 2.a, o nU.mero do processo; e na 3.a, a data abreviada.

Os despachos terminam sem qualquer f6rmula de cortesia.
Os offcios sao todos dirigidos ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros na
seguinte forma:

•

"Senhor Ministro dos Negocios Estrangeiros
Excelencia':
De acordo com o formulario oficial estabelecido pela portaria n. 0 672/74, de
17 de Outubro, a f6rmula de cortesia com que se encerra urn offcio e a seguinte:.
uCom os melhores cumprimentos''

Antes da assinatura dever:i indicar-se o cargo: "0 Embaixador'; "0 Encarregado
de Negocios'; "0 Camui-Gera!'; etc.
Deverlio seguir~se as mesmas normas j:i indicadas para os despachos· no que se
refere a numera(jao e data. Na margem esquerda, ao alto, deve indkar~se, em poucas palavras, o assunto do oHcio.

Os despachos e offcios deverao tratar apenas de urn assunto e a sua linguagem
deve sec simples e clara. Mas a esre aspecw reverteremos quando nos ocuparmos

em particular do estilo diplomatico.
b) Te!egramas (Ap~ndice I, n. 0 ' 4 e 5)

e

e

Urn relegrama, como sabido, urn rexto muito sintetico, evirando-se todas as
palavras inllteis e que se desrina a ser enviado pela via telegrafica. Nao existem
normas especiais acerca da redac(jao dos telegramas a nao ser a norma fundamen-

tal da brevidade e clareza, suprimindo-se todas as palavras que nao sejam essenciais
para a compreensao do texto.

Este mesmo texto redigido em forma de telegrama seria:

'"Tekgrama! texto sint!tico evitando palavras inuteis se destina jer enviado via tekgrdfica. Niio existem nomtas especiais acerca redacriio tekgramas niio ser norma fimdamenta!
brevidade e clareza suprimindo-se pa!avras tliio sefam menciais compreemiio texto':
Neste tex:to telegram:icico suprimiram-se 23 palavras em rela¢o ao texto anterior.
A vantagem do telegrama est:\ na sua rapidez e por isso ele tende a expandir-se em
todos OS servi~os diplomaticos. Por esra razao as regras para a limita~ao dos telegramas
para os casas mais urgentes e para a redac(jao extremamente sintetica dos mesmos

devem ser apertadas. Urn experiente diplomata britanico recomendava "redigir tekgramas como se devessem ser kvados pe!o proprio a estariio do correio e por ek pagos"".
48

H. Trevelyan, Diplomatic Channels, Macmillan, Londres, 1973, p. 88.
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c) Aerogramas
Inicialmente urn aerograma constsua num texro em forma de relegrama que

em vez de ser enviado por via telegr:llica era enviado pelo correio aereo dado que
era urn rexro demasiado Iongo e embora urgente n:io tinha, porem, uma urgencia
excessiva. Dado que estes longos relegramas se descinavam a sec enviados pelo correio a necessidade do estilo telegr:llico passou a nao ser essencial embora se guardasse o estilo breve e a aus~ncia de formulas de cortesia.
d) Informaroes de serviro (Ap~ndice I, n. 0 6)

As informa~6es de servi~o nao obedecem a nenhuma forma particular. Sao textos preparados por urn funcion~rio trarando de urn problema espedfico e desrinados a funcion~rios de hierarquia superior (Director-Geral, Secredrio-Geral) ou ao
Ministro. Sao comunica~6es internas dos servi~os da responsabilidade do funcion~io que os elabora.
e) Relatorios

Os relar6rios podera:o definir-se como informa¢es de servic;o mais extensas e
profundos e que assumem a forma de uma disserta~ao. Podem constituir apenas
urn relata de urn determinado acontecimento ou a exposic;ao e discussao de urn
problema.

Nao existem, tambem, normas sabre a forma a que deve obedecer urn

relarorio.
f) Apontamento de convma (Ap~ndice I, n." 7 e 8)
0 aponramenro de conversa como o seu nome indica e o relata de uma conversa havida entre duas ou mais pessoas. E urn insrrumento importante da actividade diplomcitica ·que, infelizmente, ultimamente vern mostrando sinais de ser

abandonado.
Existem dois tipos de apontarnenro de conversa: aquele que e redigido pelo
proprio parricipanre na conversa e aquele que e redigido por terceira pessoa. Em
conversas importantes em que participam os chefes de missao e os altos funcion:irios dos Ministtrios dos Neg6cios Estrangeiros estao igualmente presentes
secret:irios de ambas as partes que tomam notas e depois redigem uma minuta da
conversa havida. Em conversas em que nao estao presentes quaisquer acompanhantes, o apontamento de conversa tern que ser redigido pelos pr6prios parcici-

pantes.
. Os apontamentos de conversa sao importanteS porque completam os processos
sabre o andamento de uma certa questao e fixam pontos que
vezes, podem escapar.
Poder-se-~

pensar que

OS

a memOria,

por

merodos modernos de grava~ao poderiam subsriruir

com vantagem estes relatos de conversa. Mas sao processos que possuem alguns
strios inconvenientes. Em primeiro Iugar, nao admisslvel utilizar urn processo
de gravac;ao de uma con versa sem o conhecimento e aquiesc~ncia do interlocutor.
Em segundo Iugar, mesmo com o conhecimento e consentimento do interlocu-

e

tor, 0 metodo e deficienre pois s6 poder~ funcionar para assunros de rorina e sem
impordncia. Em assuntos de melindre polfrico o conhecimento de que esra
sendo gravado aquilo que se diz inibe naruralmenre as partes de falarem com
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certa liberdade, obrigando-os a serem extremamente caurelosos naquilo que

dizem o que faz perder, em grande parte, a vamagem das conversas confidenciais
que, por vezes,

OS

diplomatas tCm que ter

COm OUtiOS

diploma£as

OU

homens

politicos.

g) Instruf5es
Nos tempos passados era da praxe elaborar urn documento com orientac;:6es e

ordens precisas que

0

chefe de missao recebia a partida para urn posto: este

documento chamava-se instruc;3o. Segundo Luiz Teixeira de Sampayo ca instru-

filo de forma cldssica era uma necessidade das longas dist/incias, da difiwldade de
comrmicafoes e das demoras que de/as remltavam. Previam-se muitas hipotem, regulava-se o procedimento para cada uma delas ... Com o radar dos tempos o cardcter
da instntfiio modificou-se,o foi-se fragmentando, par nssim dizer, ncabou a mattria
que outrora era reunida em instrtlfiiO par se repartir em despachos sucessivos do

secretdrio de Estado acompanhando mais de perto os acontecimentos. Despacho instmtivo, carra instrudva, passou att a ser a desigrzafiio das instTufOts de tipo mais
modemo" 49 •

A partir de certa ~poca havia mesmo duas instruf5es: uma ptlblica e outta
secreta. A instnlfiiO publica continha orienta~6es gerais no semido de favotecer as
rela~6es do pals acreditado e destinava-se a ser dada a conhecer as autoridades
desse pais. A instruflio secreta, que era a verdadeira insrruc;::io, destinava-se ao
conhecimento reservado do chefe de missao e dos seus colaboradores.
Hoje, s6 muito raramente e em circunstiDcias especiais, ~ que os chefes de missao sao munidos de tais instru~6es rormais. A facilidade de comunica~6es e de
contacto pessoal eliminaram em grande parte a necessidade da elabora~ao de urn
tal documento.
h) 011tras formas (Ap~ndice I, n. 0 9)
AMm das formas de correspondCncia indicadas outras poderao existir consoante
a organizac;:ao dos diversos servic;:os diplomchicos, como sejam ordens de servic;:o,
circulares, guias ou outras formas de correspondCncia menaces que ralvez n:io
merec;:am que percamos muito tempo a analis:i-las.

B
CorrespondCncia externa

9. As formas de correspond~ncia externa. As formas de correspond~ncia entre
os servi~os diplomJticos de palses diferentes ou correspondencia externa sao fundamenralmente as notas Jonnais, as notas verbnis e os memoranda. Sao formas consagradas pela pritica diplomJtica de longa data universalmente aceites e utilizados
pela generalidade dos pafses e que analisaremos em pormenor. Existem ainda
outras formas de uso menos frequente a que tamb~m aludiremos.

49 Luiz. Teixeira de Sampayo, 0 Arquivo Histdrico do Ministlrio ths N~gdcios Etrang~iros, Coimbra
1925, p. 39; id~m em Estudos Histdricos, Biblioteca Diplomidca, M.N.E., 1984.
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a) Notar formais (Ap~ndice I, n." 10 a 19)
A nota formal e uma forma de correspond~ncia de certa solenidade, reservada a
assunros de importitncia, e que e dirigida pessoalmente pelo chefe de missao ao
Ministro dos Negocios Estrangeiros do Estado junto do qual se enconrra acreditado ou a ourros chefes de miss3o e vice-versa.

A nota formal e constitufda pelos seguintes elementos:

- Denominariio (appel ou inscription). Consiste no titulo da pessoa a quem a
comunicac;ao se dirige, ou seja:
f'Monsieur le Ministre"
ul'Our Excellency"
rrsenhor Ministro
'Uonsieur I'Ambassadeur"
11

nflmr

Excellency"

((Senhor Embaixador"
etc.

- Tratamento (traitement). Consiste na forma de cortesia empregada no texto
da nota aplicada ao correspondente e que varia consoante as respectivas fun~6es.

(Excel!ncia para Presidentes da Republica, Ministros, Embaixadores;
EminJncia para Cardeais, etc.).

- Cortesia (courtoisie). Consiste na formula com que o signatario conclui a
nota. Esras f6nnulas variam consoanre a categoria do descinar<irio e podem

sec as seguintes:
Para Ministro de Estado:
':Aproveito esta ocasiiio~ senhor Ministro~ para reiterar a V. Ex a. os protestos da
minha mais elevada {ou alta) considerariio':

nVeuillez agrter. Monsieur le Ministre, les assurances de ma trts haute consideration':
"!avail myself o{ this opportunity to renew to Your Excellency the assurances

of my' highest consideration':
Para Embaixador:

~proveito esttt ocasido, senhor Embaixador, para reiterar a V. Exa. os protestos da minha mais alta comiderariio':

"Veuillez agrler, Monsieur l'Ambassadeur, les asmrances de ma trts haute
consideration':
"Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration':
Para urn Encarregado de Negocios:
':Aproveito esttt ocasiiio para reiterar a V. Sra. os protestos da minha muita
considerardo'~
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'jjgrter, Monsieur le Charge d'Ajfoires, les assurannces de ma consideration Ia
plm distinguee':

'1 have the honour to be, with high consideration':
- Subscririio (Souscription). Consiste n;j assinatura do remetente da nota.
- Data e Iugar. Consiste na menc;ao da data e do Iugar onde a comunica<;ao foi
expedida. Esta referCncia por vezes precede o texto da nota ou se inscreve no
final do corpo da nota, antes da assinatura.

- Visto ou enderero (rlclame}. Consiste na menc;ao do nome e categoria do destinatario da nota que

e colocada ao fundo,

do !ado esquerdo, da primeira

lauda e podendo atravessar a margem, quer a nota tenha apenas uma ou

varias paginas.

'jj nota I denominada colectiva- diz Nascimento e Silva - quando vem firmada
pehs representantes de diversos Estados no tocante a determinado assunto sobre o qual
tenham recebido instruriies de agir colectivamente, e pressupiie a existencia de re!aroes
estreitas entre os governos em q11estiio. Como exempla, citam-se as notas colectivas finnadas pehs representantes da ltdlia, Grii-Bretanha e Franra ao Governo hungaro, em
Novembro de 1921, reclamando contra a cessariio dos direitos reais dos membros da Casa
de Habsburgo. Em Marro de 1969, as Embaixadas da Dinamarca, Nomega, Suecia,
Finl!india e do Reino Unido apresentaram ao Governo brasileiro um Aide-Mimoire conjunto protestando contra as medidas unilaterais que havia tomado no campo dos
tranrportes marltimos internacionais. Anteriormente, as Embaixadas do Bllgica e dos
Palres-Baixos jd haviam enviado notas a rerpeito, embora em termos distintos.
. As notas conjuntas niio siio utilizadas exclusivamente para assuntos de importdncia
ou para externar um protexto colectivo contra determinada medida. Como exemph de
utilizariio meramente bttrocrdtico, podem ser menciohadas as gestOes colectivas - por
nota ou por memora1zdum - das Missiies diplomdticas da Dbzamarca, Nomega e Sutcia
IJas questiies pertinentes a Scandinavian Airlines System (SAS}, cuja propriedade e
direcriio estd aficta aos trh palses. Entre os palses da America Central existe uma tmdencia de encarar colectivamente determinados problemas relativos ilquela 'regiiio.
Actualmente, quando diversos Estndos resolvem agir de maneira colectiva, remetem,
geralmente, instruriies aos respectivos Chifes de Misslio para que enviem simultaneamente notm idtnticas em sua mbstlincia, se bem que, quanto aforma, possam variar.
No sistema interamericano o reconhecimento de governo de facto, em virtude de consulfa mzJtua, costuma ser por meio de notas idtnticm.

Os Governos dos Estados Unidos, da Franra e da Grii-Bretanha adoptaram por
norma agir em conjunto no tocante aos problemas relativos a Berlim, a 3 de Marro de
1969, em notas identicas entregues por suas Embaixadas em Moscou, rerponsabilizaram a Uniiio Soviltica pela seg11ranra dos voos alreos entre Berlim Oriental e a
Europa Ocidental e rejeitaram as acusaroes sobre actividades militares ilegais da
Republica Federal da A!emanha"5°·

50 G.E. do Nascimento e Silva, A Miuiio Diplomdtica, Rio de Janeiro, 1971, ps. !64~5.
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b) Notas verbais (Ap~ndice I, n." 20 a 26)
A nota verbal e uma forma tradicional e tfpica dos servi~os diplomaticos dos
diversos paJses se corresponderem entre si e que se distingue ·da nota fonnal pot nao
cer nem denominac;ao nem assinatura, ser redigido na terceira pessoa e sendo o

sujeito a emidade expedidora (Ministerio dos Negocios Estrangeiros ou Missao
Diplomatica). 0 rexto abre com uma formula de cortesia que consiste na "apresenta~ao de respeitosos cumprimentos" do expedidor ao destinarario. 0 texto fecha
com nova forma de cortesia semelhante 3. utilizada nas notas formais: (10 Minist!rio
dos Neg6cios Estrangeir'os (ou a Embaixada de Portugal) aproveita a oporNmidade para
reiterar il Embaixada de... (ou ao Ministlrio dos Neg6cios Estrangeiros) os protesto! da
sua mais elevada considerariio':

"The Portuguese Embassy avail themselves of this oportunity to renew to the
Ministry of Foreign Affoires the assurance of their highest con~ideration".
"L'Ambassade de Portugal saisit l'ocasion de renouveler au Ministere des Ajfoires
Etrangeres !'assurance de sa haute consideration':
No final do texto inscreve-se a data e ap6e-se o carimbo da entidade expedidora que pode ter ou nao uma rubrica.
Nas suas origens a nota verbal constitufa urn documento que era entregue em

mao propria e que continha em resumo a materia objecro de uma dilig~ncia oral e
daJ a sua designa~ao. Com o andar dos tempos a nota verbal perdeu esse car:icter
e hoje consiste na forma usual e mais corrente dos servi~os diplomaticos dos diversos pafses se corresponderem enrre si. A antiga func;3.o da nota·verbal passou a ser
exercida pelo memorandum em cerms casas, forma de correspondencia a que aludiremos mals adianre.
Embora alguns aurores aludarn a certas normas sabre o contelldo e a extensao

das notas verbais, pretendendo que elas sejarn destinadas apenas a assumos de rotina
ou de menor impordncia e que devarn igualmente ser breves, a verdade e que a pearica internaciona1 demonstra que nao ex.istem limitac;6es q uanto aextensao e ao conreudo desra forma de correspondencia. 0 que se pode dizer, apoiando-nos ainda na
pr:itica internacional, e que OS assuntOS que revestem maior gravidade OU melindre
inrernacional sao trarados preferentemente em notas formais que constituem uma
forma mais solene de correspondencia inrernacional do que as noras ve"rbais.

c) Memoranda (Apendice I, n. 0 27)

As mem6rias, pr6-mem6rias ou memoranda sao formas de correspondencia
diploma rica despidas de quaisquer formalidades ou formas de cortesia e sem indicac;:io de remetente ou desrinad.rio e que se destinam a expor urn aconrecimento,

urn problema ou urn ponto de vista sobre qualquer assunto.
Esra forma simplificada de correspond~ncia destina-se geralmente a confirmar
por escrito ou a apoiar uma diligencia pessoa1 embora, por vezes, se utilize, tambern, para ser enviada autonomamente no decurso da discuss:io de urn assunto

entre servi~os diplomaticos.
A esta forma de correspond~ncia da-se geralmente a designa~ao latina de
memorandum mas ha quem !he chame tarnbem aide-mlmoire, designa~6es que
geralmenre se inscrevem no mpo do documento. Alguns aurores pretendem
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estabelecer diferen~as entre estas designa~6es mas se elas j:i em tempos porventura
existiram, na pr:itica internacional dos nossos dias as designac;6es de mem6ria,
memorandum e aide-m~moire sao rodas equivalenres.

d) Outras fomldr

As tres for mas de correspondencia diplom:itica indicadas - notas formais, noras
rem urn estatuto oficial

verbais e memoranda - tl:m de comum serem formas que

bern definido: sao redigidas em papel oficial (ou seja, em papel que cont~m o timbre oficial do Minist~rio dos Neg6cios Estrangeiros ou da missao diplomatica
expedidora) e sao, naturalmente, registadas pelos servi~os de expeqiente das entidades remerentes.

Por vezes os servi~os diplom:iticos utilizam formas de comunica~ao que nao
possuem urn esratuto oficial e que n3.o se destinam a serem regisradas. Est:io neste
caso os memoranda ou projectos que sao escritos em papel n:io rimbrado e sem

qualquer titulo que os identifique ou indica~ao de registo, aos quais os diplomatas
chamam habirualmente non-papers, isto ~. papeis que nao existem, no sentido de
que nlio exlsrem oficialmente. Sao formas de comunicac;ao, por vezes muim Uteis,
que se descinam a transmitir pontos de vista ou a fazer propostas oll sugeSt6es as
quais se· n:io pretende inicialmente dar urn car:icrer oficial.
Numa situac;:io inrerm~dia estOO as cartas particulares que siio geralmente escri~

tas em papel oficial em rela~ao ~s quais, tal como em rela~ao aos non-papers, nao
existem naruralmente, quaisquer normas estabelecidas quanm 3. sua forma.

c
Livros brancos e estilo diplomatico
10. Livros brancos. Os Ministerios dos Neg6cios Estrangeiros publicam por
vezes colect!lneas de correspondencia diplom:itica destinadas a informar os parlamentos ou a opiniiio pUblica sobre o andamenm de uma determinada negociac;iio
ou os fundamentos de uma posic;iio assumida em mat~ria de poHtica ex:.terna. Estas

colectil.neas sao geralmente designadas por livros brancos.
Sobre estes livros brancos escreve Teixeira de Sampayo:

"Or Livros Brancos porttlguerer siio as colecroer de doctlmentor sobre polltica externa
aprerentados pelo Governo a apreciariio do Parlamento. Erta erpecie bibliogrdfica existe
em outros palses, mas varia de cor de um para o outro. Um Livro Branco

t em

Espanha tim livro vermelho; nas margenr do Sena parsa a ser amarelo, nar do Tibre
verde e na Belgica cinzento. Todos ester livros e otttros aincla - vermelho da Servia,
branco da Alemanha, etc. - silo uma e a merma coisa: a publicariio oficial dar negociaroer diplomaticas. 0 nome de cada tim provem da cor da capa que o cobre" 5'.
11. Estilo diplom:itico. Em materia de estilo diplomatico ou estilo da correspondencia diplom<itica poder-se~ia dizer muito e siio numerosas as observac;6es

51 L. Teixeira de Sampayo, 0 Arqttiuo HistOrico do Ministlrio dos N,gOcios Estrangdros, Coimbra,

1925, p. 85.
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sabre este assunw que produziram diversos aura res do passado e do presente. Mas

creio que tudo se poder~ resumir em tres palavras ou qualidades a que deve obedecer a correspondencia diplom~tica: clareza, brevidade e precisao.
Dada a importancia que a correspondencia diplom~tica possui, visto exprimir
ou transmitir posi~6es oficiais que podem resultar em obriga~6es, a redac~ao dessa
correspon&ncia tern que ser clara, ou seja, sem obscuridades ou arnbiguidades.
Pelas mesmas raz6es todas as pal3:vras a mais devedio ser eviradas, pais todas as

palavras possuem urn sentido pr6prio e as palavras que estao em excesso s6 podem
servir para obscurecer o senrido da comunica<;::io au comprometer o seu au tor em

aspectos em que ele nao pretende obrigar-se.
•
Sempre dentro da mesma ideia as palavras urilizadas deverao ser as mais aproprbdas au ajustadas ~ expressao do pensamenm, au seja, devem sec precisas, nao
deixando dtlvidas sobre o seu sentido.
E claro que h~ textos diplom~ticos que por vezes sao obscuros, d ubios ou
imprecisos porque as seus autores assim deliberadamente o quiseram. Trara-se de

uma forma anormal de correspondencia que viola a regra ·fundamental da boa fe
que deve sempre existir nas rela~6es entre Estados.
Finalmente vamos transcrever urn texto 'not~vel de urn diplomata frances de
outros tempos que escreveu urn livro farnoso sobre a actividade diplom~tica, publicado em 1716 a que j~ tivemos ocasiao de aludir. Trata-se de Fran~ois de Callieres
que no seu pequeno tratado cTJe Ia mani&re de negocier avec les souverain/~ escceve a
prop6sito do estilo que o diplomata deve empregar na sua correspondencia oficial:

''li necessdrio que ele seja claro e conciso, sem empregar palavras inUteis e sem
nada omitir que possa servir a clareza da exposiriio, e que predomine uma nobre simplicidade, tiio distante de uma afoctariio de sabedaria e de espfrito como de neglig2ncia e de grosseria, e que os seus Jepachos sejam igualmente isentos de certas formas de

folar novas e afectadas e daquelas que siio grosseiras e fora do born uso.
Devem deduzir-se os foctos com as circtmstdncias principais que servem para os
esclarecer e a penetrar os motivos mais secretos que fozem agir aqueles com quem se
trata; um despacho que nao dd conta que de foctos, sem entrar nos motivos, niio pode
passar de uma gazetiJ ou notfcia" 52 •

52

F. de Callihes, Dt Ia manih~ dt 1ugocitr avtc /6 souvtrains, etc, Bruxelas, 1716, ps. 151-2.
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A documentayao diplomatica

v
A documentac_;:ao diplomatica

!. As diversas formas de documenta~ao diplomatica: documenta~ao nacional
e internacional. Alem da correspond~ncia diplomatica existem documentos emitidos pelos servi~os diplomaticos e que se destinam a certificar certas fun~oes diplom<icicas ou consulares ou a reproduzir em forma aurentica os acordos ou arranjos
a que chegaram dois OU mais Estados. 0 primeiro tipo de documentos sao OS
documentos nacionais ou documenms produzidos ou emiddos por urn determi~
nado Esrado; 0 segundo dpo de documentOS s3.o OS docttmentoS internacionais, OU
documentos produzidos ou emitidos por dois ou mais Estados.
1

A
Documentos nacionais

2. Os diversos tipos de documentos nacionais. Sao diversos os tipos de documenms nacionais de cad.cter diplom:itico, sendo os mais correntes as credenciais,
revocat6rias e recredenciais, as canas de gabinete, as cartas patentes, o exequatur, as

cartas de correio de gabinete, os passaportes diplom:iticos, os vistos diplomaticos,
os plenos poderes e as cartas de ratifica~ao e adesao.
a) Credenciais, revocat6rias e recredenciais (Ap~ndice I, n." 28 e 29)
Os documentos com os quais urn Estado acredita urn agente dlplomatico junto
de ourro Estado chamam-se em Portugal cartas de crenra, cartas credenciais ou simplesmente credenciais (em franc~s: lettres de crlance ou credentielles; em ingles: letters ofcredence ou credentials). Segundo o artigo 13. 0 da Conven~ao de Viena sobre
rela~oes diplomaticas a designa~ao oficial deste documento e, em portugu6, credenciais e em franc6 lettres de crlance.
Este documento e subscrito pelo Chefe de Estado do Estado acreditante e nele
se comunica a nomea~ao do agente diplomatico, indicando-se o objecto da sua
missao e especificando-se as fun~6es que !he sao confiadas, solicitando-se ao Chefe
de Estado junto do qual se procede ao acreditarnento que de fe e credito as comunicayoes oficiais, quer escritas quer orais, feitas pelo agente acreditado.
E urn documento redigido em forma solene, no estilo de urn diploma, devidamente selado e autenticado, levando alem da assinatura do Chefe de Estado tarnbern a assinatura do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros.
S6 os agentes diplomaticos com a categoria de embaixador ou ministro plenipotenci:irio encarregados da chefia de uma missao diplomatica junto de outro Estado
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apresentam credenciais. No· que se refere, 'em particular, aos chefes de miss:io acreditadas junto das Organi'3ac;:6es lnternacionais, as suas credenciais podedio emanar do

Chefe do Estado, do Chefe de Govemo, do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ou
ainda, no caso das regras da Organizac;:ao o permitirem, de outra autoridade competente do Estado acreditante, con forme determina o artigo 10. 0 da Conven~ao de
Viena de 1975.
Chama-se carta revocatOria 3.o documento no qual se anuncia a cessac;::io de fun~6es do chefe de missao e cujo formulario e semelhante ao das credenciais. Nalguns
casas o Estado junto do qual o chefe de missao estava acreditado responde a esta
carta revocatoria com uma carta recredencial dirigida ao Chefe de Estado do Estado
acreditante na qual manifesta o seu agrado pela missao exercida pelo chefe de missao cessante. A carta revocat6ria chama-se em fi:anc~s lettre de rappel e em ingles

letter of recall
b) Cartas de gabinete (Ap~ndice I, n. 0 30)

Os encarregados de neg6cios permaflentes nao s1o portadores de uma carta
credencial mas sim de uma carta de gabinete emanada do respectivo Ministro dos
Negocios Estrangeiros e dirigida ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do
Estado junto do qual o agente diplomatico vai exercer as suas fun~6es, conforme
se depreende no artigo 14. 0 , n. 0 1. 0 , allnea c) da Conven~ao de Viena sabre rela~6es diplomaticas.
Par esta razao se designam estes agentes diplomaticos par encarregados de
negocios com carta de gabinete para os distinguir dos encarregados de neg6cios
interinos ou ad znterim que sao as funcion:irios diplom:iticos acredirados pelo
chefe de miss:io para dirigir a miss:io nas suas ausencias ou impedimentos, a que

se refere o artigo 19. 0 da Conven~ao de Viena ja referido.
A forma de carta de gabinete e mais simplificada e menos solene do que a
forma geralmente adoptada para uma credencial.
c) Carta patente

(Ap~ndice

I, n. 0 31)

Os c6nsules sao acreditados junto de urn determinado Estado par urn documenm, a que ordinariamente se chama carta patente que atesta a sua qualidade e
indica a seu nome, apelidos, classe e categoria, :irea de jurisdic;:ao e sede do pasta
consular que vai ocupar, conforme determina a ardgo 11. o da Convenc;:ao de
Viena sabre relac;:6es consulares.
Em Portugal as cartas patentes de nomeac;:ao dos cOnsules sao emitidas em nome

do Presidente da Republica e sao assinadas por este e pelo Ministro dos Negocios
Esuangeiros, cantendo as indicac;:6es adma referidas.

d) Exequatur (Apendice I, n. 0 32)
As cartas patmtes de nomea~ao dos c6nsules sao remetidas ao Ministerio dos
Neg6dos Estrangeiros do Esrado em cujo territ6rio a cOnsul vai exercer as suas
fun~6es com o pedido do exequatur, ou seja, a aceira~ao par esse Estado da referida designa~ao.
0 exequattlr e concedido geralmente atraves de uma carta patmte embora, nos
termos do artigo 12. 0 da Conven~ao de Viena sabre rela~6es consulares na6 exista
uma forma pre-estabelecida para o documento que contem o exequatur. Estas cartas
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patentes de exequatur sao emitidas, em Portugal, em nome do Chefe de Estado e
assinadas por este e pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, seguindo urn fotmuh\rio muito pr6ximo daquele utilizado para as cartas patentes de nomea~ao, quando
se trata da aceita11ao de cOnsules de carreira. Para os cOnsules honor:irios, a carta
patente e emitida e assinada pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros.
e) Cartas de correio de gabinete (Ap~ndice I, n." 33 a 35)

Os correios de gabinete deverao sec portadores de urn documento que ateste a
sua condi~ao e enumere os volumes que constituem a mala diploma rica de que e
portador, conforme determina o artigo 27. 0 da Conven~ao de Viena sabre rela~6d
di plomaticas. Este documemo chama-se carla de correio de gabinete e constitui urn
certificado passado pelos servi~os do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros do pals
que envia o correio diplom:itico, com as ind.icas:6es referidas, nao exisrindo urn

formulitio particular para a elabora~ao de tal documento.
Em Portugal as cartas de correio de gabinete sao emitidas em nome do
Secretario-Geral.

f) Passaportes diplomdticos

Os passaportes diplomdticos sao documentos de viagem emitidos pelos Ministerios dos Neg6cios Esrrangeiros a favor dos agentes diplomaticos e de outras entidades, geralmente aquelas que desempenham fun~6es de soberania de acordo com
a legisla~ao interna de cada Estado.
Os passaportes diplomaticos cont~m alem dos elementos de identifica~ao dos
seus portadores, urn pedido dirigido as autoridades estrangeiras em geral para concederem aos respectivos titulares todas as f.tcilidades habitualmente concedidas 1ls
pessoas com estatuto diplomatico.
Em Portugal OS passaportes diplomaticos sao regulados pelo Decreta-Lei
n. 0 70/79, de 31 de Mar~o, alterado pela lei n. 0 18181, de 17 de Agosto.
De acordo com o artigo 6. n. 0 2, do Decreta-Lei n. 0 70179, os passaporres
diplomaticos portugueses, ''a/em de conterm1 coladas as fotografias das pessoas a que
r:speitam e autenticadas com o selo branco da entidade que os emitiu" deverao men0

,

cionar.

a) os names pr6prios e os apelidos;
b) a qualidade do seu titular ou a missao de que se acha investido;
c) o Iugar e a data do nascimento;
d) a entidade que autarizou a sua expedi~ao e a disposi~ao legal que o permitiu;

e) o local e a data da expedi~ao;
/) o prazo de validade;

g) o nUmero de regisro.
De harmonia com o modelo anexo ao referido decreta os passaportes diplomaricos porrugueses conrem a seguinte comunicas:ao:

"Toutes les auto rites ttrangtres sont pries de bien vouloir laisser passer librement
le titttlaire du present passeport diplomatique et de lui prtter assistance en cas de
besoin.
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All authorities of Foreign States are hereby requested to allow the bearer of this
diplomatic passport to pass freely without hindrance and to afford him or her every
assistance wich he or she may need".

g) Vistos diplomdticos
Os vistos diplomaticos sao autoriza~oes de entrada e perman~ncia num determinado Estado apostos nos passaportes diplomaticos quando sao requeridos pelos
palses de destino. Sao emitidos pelas embaixadas desses palses de acordo com os
regulamenws internes.

h) Pienos poderes (Ap~ndice I, n. 0 36)
Chama-se plenos poderes ao documento que certifica que uma pessoa "esti autorizada a representar urn determinado Esrado numa reunHio inrernacional ou a assinar em seu nome urn documenro inrernadonal.

Os plenos poderes sao definidos no arrigo 2. 0 , aline~ c) da Conven~ao de Viena
sobre o Direito dos Ttatados, de 1969, da seguinte forma: 'ltm documento provenieme
da autoridatie competente tie ttm Estado que indica uma ou vdrias pessoas pam representar o Estado na negociariio, adop,iio ou autemicariio do texto dum tratado, para manifestllr o comentimento do Estado a ficar vinct~lado por um tratado ott para praticar qualquer
outro acto que se refira ao tratado': Nesta definic;ao os plenos poderes conscituem urn
documenw que autoriza uma determinada pessoa a inrervir nas diversas fases da elaborac;a:o de urn acordo inrernacional ou tratado e, par conseguinre, esta de6nic;ao
cobre os dais aspecws que acima referimos mas referidos a feitura de urn trarado.
Os plenos poderes podem, no en tanto, constimir urn documenro que auroriza
uma pessoa a parricipar em nome de urn cerro Esrado numa conferencia inrernacional ou na reunHio de urn 6rga:o de uma organizac;a:o inrernacional, sem que
necessariamenre resulte desse facto a elaborac;a:o de urn acordo inrernacional propriamenre diro.
A este tipo de plenos poderes se refere o artigo 44. 0 da Conven~ao de Viena de

1975 nos seguintes termos: "Os poderes do chefe de delega~ao e dos outros delegados emanam do Chefe de Estado, do Chefe do Governo, do Ministro dos
Neg6cios Esrrangeiros ou, se as regras da Organizac;a:o ou o regulamenw inrerno
da ConferCncia o perrnirern, de ourra amoridade competenre do Estado de envio.
Eles sao comunicados, segundo

OS

casos,

a Organizac;a:o ou a ConferCncia".

EstaS disposi~oes nada dizem quanto i\_ forma que OS p/enos poderes devem
revestir e quanta a entidade emissora, limirando-se a dizer que ela deve sec a entidade competente em cada Esrado. Em Portugal os plenos poderes sao emitidos em
nome do Chefe de Estado e seguem urn formulario tradicionalmente estabelecido.
i ) Cartas de ratijicariio e tie adesiio (Ap~ndice I, n. 37 e 38)
0

'

As cartas de ratificariio sao documentos emitidos por urn Estado pelos quais
este completa o pcocesso da sua aceitac;ao de urn aero internacional.
Sao documemos emitidos em forma solene, em nome do Chefe de Estado e
assinados por este e pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros.
As carras de adesao sao documenros pelos quais urn Esrado cornunica a· sua
aceirac;a:o de urn aero internacional que inicialrnente nao subscreveu. Seguem
geralmeme o mesmo formulario das cartas de mtijicariio.
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B
Documentos internaciona.is
3. Os diversos tipos de documen tos internaciona.is. Sao diversos os tipos de
documentos nos quais se regista urn entendimento ou encontro de vontades entre
dois ou majs Estados. Os tipos mais correntes sao naturalmente os acordos, tratados e convtnfOes, mas alem destes tipos de documentos vemos referidos, por vezes,
outros tipos similares mas com designas:6es diferentes como pttctos, convtnios, cttrtas e concordatas. A lista dos documentos internacionais niio se esgora aqui", pois
deparamos,.tambem, com documenros internacionais com ourras designas:6es
como, nomeadamente, protocolos, declarafOes, acto finale acto gera~ modus vivendi;
compromisso arhitral e ainda ourros ..

a) Acordos, tnttttdos e COIIVenfOts. (Apendice I, n

o•

39 e 40)

A palavra ttcordo ou ttcordo illtemttcio11ttl pode significar duas coisas: o entendimento a que chegaram dois ou mais Esrados sobce uma determinada mated a ou o
documento em que tal entendimento e registado. N6s ocupamo-nos aqui apenas
do documento considerando urn acordo como urn documento escrito que incorpora urn encontro de vontades entre dois ou mais Esrados.
0 acordo internacional e, de cerro modo, a forma generica que assume urn
entendimento internaciona1 posro por escrito. Mas a Convens:ao de Viena sobre o
Direito dos Tratados, de 1969, no seu artigo 2. 0 , allnea tt) adoptou a designas;ao
tratado como essa forma generica ao determinar:
expressiio «tratadm) designa ttm
ttcordo illtemaciolltt! co11clu!do por escrito mtre Estttdos e regido pelo direito illtemttciona~ quer esteja comignado num instrumento tlnico, quer em dois ou vdrios intnt-

(a

mentos conexos, e qualquer que seja a sua denominafiio particular'~
Por conseguinte o tratado, como forma generica de documento internacional,
pode ter v:irias denominas:6es particulares, sendo as mais correntes o acordo, o tratado e a convenflio, possuindo ainda outras, como yeremos, em casos especiais.
Na pr:itica internacional estas trCs formas sao empregada:s, tendencialmente, em
situas:6es diferentes.
Assim a palavra acordo e geralmente utilizada para designar enrendimentos bilaterais sobre materias correntes ou recnicas ou de execus:ao de tratados ou acordos
de natureza mais geral. Assim temos acordos. de com!rcio, acordos cultttnt)s, acordos
de cooperttfiio, ttcordos pttrtt tt mpressiio de vistos, ttcordos para evitttr a dupla tributttfiiO, ttcordos de emigrttfiio, acordos de extrttdifiio, etc. Quando urn acordo, embora

nao tratando de materias de importincia polltica, envolve vJrios ou a generalidade
dos p;lises chama-se habitualmente acordo gertt~ como no caso do GATT- Acordo

Geral de Comercio e Tarifas.
Quando urn ttcordo, embora bilateral, envolve materias de particular importincia pollrica, assume a forma de trtttado como no caso do Tratado de Amiz:ide e
Consulta entre Portugal e o Brasil. 0 mesmo aconrece com urn acordo ·envolvendo urn grupo determinado de paises e contendo disposis;oes de grande importil.ncia polltica, como no caso do Tratado de Roma.
A designas;ao de COIIVellfiiO e geralmente reservada para os acordos multilaterais
estabelecendo disposis;oes gerais de direito como nos casos tfpicos das Convens;oes
de Haia, das Convens;oes de Genebra e das Convens;oes de Viena.
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Os acordos propriamente ditos podem revestir uma forma mais ou menos

solene ou uma forma simplificada. Os acordos de forma simplificada mais corcentes sao os acordos por troca de notas que consistem em duas notas formais tro~
cadas entre dais pa{ses de forma a constitufrem urn enconrro de vontades entre as

duas partes. A forma mais Corrente deste tipo de acordo e 0 de uma nota formal
-::nviada por uma das partes a ouna, contendo cenas proposi116es sabre determinada materia, a qual a outra parte responde acusando a recep'iao da primeira
nota e ttanscrevendo-a, e rerminando por dar o seu acordo ao respective contelldo. 0 conjunto de ambas as notas constitui o que se chama urn acordo por

troca de notas.
Quer os acordos solenes, quer os trarados e as convenc;6es seguem uma forma e
estrutura muito parecidas. Sao, em geral, constituidos por rres panes distinms: o

introito ou prellmbulu, o corpo do acordo e o ftc!Jo.
0 pre3.mbulo indica, em primeiro lugar, as partes do acto internacional designando-as concretamente quando se tram de urn acordo bilateral ou urn acordo

limitado a urn certo numero de paises, e de forma generica quando se ttata de
acordos de cad.cter geral; em segundo lugar, entra ou n:io em considerandos sobre

os objectivos ou fundamentos do acordo que se celebra; e, finalmente, em Ultimo
Iugar, declara a vonrade das partes de acordar nas disposi~6es que se seguem.
0 corpo do acordo contem as disposi~6es que forarn aceites pelas partes em
forma de articulado, com as subdivis6es e arruma~ao julgada mais adequada consoante a extens:io do texto e a varledade das matCrias tratadas. Geralmente esre
articulado termina com as cl<iusulas ou disposi116es finais relativas a assinatura,
ratifica'i:io, ades:io, entrada em vigor, fixa'iao dos textos autendcos, etc.

0 ftcho do acordo contem, em primeim Iugar, uma declara~ao segundo a qual
os plenipotenci<irios, c!evidamente aurorizados, assinaram o acordo; em segundo

Iugar a indica~ao do Iugar e da data em que o acordo foi efectuado; e, em terceiro
lugar, as assinaturas dos plenipotenci<irios e os selos que as autenticam.

b) Pactos

e

A designa'i:io.pacto que raramente se encontra nos textos dos acordos geralmente aplicada pelos autores aos acordos internacionais que estabelecem uma alian~a militar ou de defesa, como no caso do Pacto Tripartido entre a Alemanha, a
Id.lia e o Japao, o Pacto do Atldntico e o Pacto de Vtmovia.
A palavra pacto tambein e aplicada por alguns autores para designar uma alian~a entre os povos para fins nao militares mais idealisticos e dai talvez a tendoncia para designar por pacto o acto constitutivo da Sociedade das Na~6es, institui~ao que aspirava a manuten~ao da paz mundial. A designa~ao foi utilizada
formalmente pela ONU em acordos relacionados com a protec~ao dos direitos do

hom em .como sejam o "Pacto rehitivo aos direitos civis e politicos" e o "Pacto relativo aos direiros econ6micos, sociais e culturais" concluldos em Nova York, em 19

de Dezembro de 1966.

c) Cartas
Os actos internacionais constitutivos da instirui11ao de organismos inrert:tacionais chamam-se geralmente cartas como acontece com a Carta das Na116es Unidas

ou a Carta da Organiza~ao lnternacional dos Estados Americanos.
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d) Concordatas

Aos acordos entre a Santa Se e urn Estado determinado regulando a situa~ao da
Igreja nesse Estado chamam-se concordatas.

e) Protocolos
A designa~ao protocolo, enquanto documento internacional, pode ter diversas acepc;6esj pode significar o registo de urn dererminado acto internacional,
como o dep6sito de urn intrumento, a troca de instrumentos, ere., e nc;sra
acepc;ao corresponde a uma acta, a que aludiremos mais adiante; pode significar
urn anexo a urn acordo conrendo uma interpremc;ao ou especificac;ao de qualq uer materia; e pode ser urn aditamento a urn acordo ja celebrado con tendo
alguma modificac;:io ou acrescenramento e nesre caso chama-se protocolo

adicional.
f) Dec!ararifes (Ap~ndice I, n. 0 41)
0 termo declara~ao pode ter dois significados diversos: pode ser, tal como o
protocolo, urn anexo a urn acordo con tendo materia explicativa ou inrerpretadva;
ou ent:io urn comunicado das partes a uma reuniao internadonal indicando a
posic;:io comum que assumiram.

g) Acto finale acto geral
0 acto final constiwi 6 relaro, mais ou menos circunstanciado, do desenvolvimento e resultados de uma reuni:io internacional, devidamenre aprovado e assinado pelos participantes.
0 acto geral constitui o simples balan~o das decis6es tomadas numa reuniao
internacional com visra a sua submiss:io aos Estados nao participanres.
h) Resolurifes das organizarifes intemacionais

Urn tipo de documento internacional hoje muito frequente e o das resolurifes
das organizac;6es inrernacionais. Sao documenros que incorporam decis6es ou
recomendac;6es das organizac;6es lnrernacionais para serem aplicadas pelos Esrados
membros. Dado o grande nllmero de organizac;6es internacionais hoje existentes
pode dizer-se que grande parte, se n:io a maio ria, dos actos internacionais dos nossos tempos sao rero!ttrOes das organizac;6es internacionais.
Nao exisrem normas espedficas quanto forma que devem revestir estas resolu~6es, mas elas geralmente sao constituidas por urn prdmbulo que explica os
motivos da decisao ou recomenda~ao seguido de urn articulado. con tendo as varias
medidas objecto da decisao ou recomenda~ao.

a

i) Outros documentos (Ap~ndice I, n." 42 a 44)
Alem dos documentos internacionais mencionados que geralmente adoptam
uma forma determinada, esrabelecida pelo uso internacional, outros documentos
existem em que a forma nao se acha estabelecida e cuja importanda e menor.
Esr:io nesre caso por exemplo, as aetas (que como vi mos. poe vezes sao chamadas
protocolos) que descrevem urn aero internacional, como seja o depOsito de urn
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instrumento de adesao a urn tratado ou a troca dos insrrumenros de rarifica~Ya:o

entre as duas partes de urn acordo bilateral. lgualmente se deve fazer referenda
aos comunicados conjuntos ou simult3.neos que dois ou mais pafses fazem para
darern conhecimento de urn facto ou de urna posi<;ao de relevlncia internacional.
Estao neste caso os comunicados feiros pelos Estados que estabelecem rela<;6es
diplomaricas.

VI

0 Protocolo oficial

VI
0 Protocolo oficial

1. Conceito de protocolo oficiai. & cerim6nias de cad.cter oficial t~m de obedecer a certas regras a fim de evitar-se que decorcarn de forma desordenada ou ca6tica. e de assegurar-Se 0 respeito pelas precedCndas a que tCm direito OS pardcipanteS em virtude des fi.m~6es oficiais que desempenharn. Ao conjunro das regras a que
devem obedecer as cerim6nias oficiais chama-se cerimonia/ ou protocolo oficial
A palavra protocolo, alem do significado aqui atribuido pode significar, como
vimos antes, urn documento internaciona1 e neste sentido

podera

rer ainda diver-

sas acep~6es. Originariarnente a palavra protocolo (do baixo latim proto collum)
significava urn registo onde os documentos erarn ligados. Depois passou a signiftcar a forma em que os documentos erarn red.igidos. Em Fran~a o bureau du protocole ocupava-se da prepara~ao dos documentos diplomaticos para assinatura e concomirantemente do cerimonial a que deveria obedecer essa assinatura. Por
assimila«;3.o o servi«;o de protocolo passou a designar mais correnremente o servi«;o
que se ocupava do cerimonial e a palavra prococolo a significar o mesmo que ceri-

monial.
0 protocolo oficial fundamenra-se em duas exig~ncias fundarnentais: uma de
ordem material que consiste na necessidade das reuni6es coleccivas decorrerem de
forma ordenada a fim de que os objecrivos dessas reunifies se possam efecdvar normalmente, exig~ncia comum a qualquer reunHio seja de que natureza for; e outra
de ordem polftica e legal que consiste em garantir aos participantes numa reunHio

oficial o lugat que poe lei ou pelo costume !he compete em virtude das fun~6es
que lhes estao cometidas.
Cada pals e livre de estabelecer as suas regras de protocolo embora haja que
respeitar as precedCncias estabelecidas na lei e no costume internacionais como,

poe exemplo, as que examin:imos atr:is em

tela~ao

aos chefes de missao diploma-

rica. Deve observar-se que em materia de cerimonial envolvendo auwddades
estrangeiras os diversos Estados procuram adoprar regras que sao muiro semelhan-

tes. Urn prindpio fundamental nesra mareria

e o de que as regras protocolares nao

devem sec descriminat6rias, devendo, portanto, sec uniformes para as mesmas
entidades dos diversos paises. Como veremos mais adiante a uConven«;:io de

Viena" de 1961 determina expressamente a aplica~ao desse prindpio quanta ao
cerimonial a aplicar na recep~ao dos chefes de missao diplomatica.
0 protocolo ojicial, como qualquer outro protocolo, pode poe vezes parecer irritante ou excessivo, mas, como j:i acentwlmos, ele baseia-se na necessidade imperi-

osa de assegurar a dignidade e ordem com que devem desenrolar-se as cerim6nias
oficiais em que patticiparn os mais elevados represenrantes do Estado e frequentemente os represenrantes oficiais de paises esrningeiros.
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E evidente que a boa aceita~ao ou o sucesso de urn determinado cerimonial
muito depende da forma como as suas regras sao aplicadas. 0 protocolo bern
sucedido e aquele que nao e vislvel, que consegue disciplinar as cerim6nias oficiais
sem que se torne notada ou mesmo aparente a sua intervencyao. 0 protocolo ideal
e aqueJe que nao Se VC nem se OUVe, Esse e Uffi facto que OS responsaveis peJos Seryj~OS protocolares por vezes esquecem deixando-se cair na ficil tenta~ao de exibi~ao pessoal no decorrer das cerim6nias que lhes compete dirigir, o que s6 gera
inconveniences de vida ordem.
Convem ainda advertir que as normas protocolares se devem procurar fundamentar sempre que posslvel em normas legais, (leis, despachos ou ordens internas)
e na falta destas no costume mais ou menos consagrado. Na aplica~ao destas normas haveri tambem que usar de certa flexibilidade visto as circunstincias, por
vezes, serem muito variadas e a rigidez na apHcac;ao das normas estabelecidas
poder criar situa~6es melindrosas ou mesmo serias dificuldades. Uma forte dose de
born senso constirui urn precioso auxiHo nesras mat~ri..as.

2. 0 Secvi~o do Protocolo do Estado. Todos os palses possuem urn ou mais
que se ocupam do cerimonial. Entre n6s o servi~o do cerimonial do Estado
esta cenrralizado no Servi~o do Protocolo do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros.
Segundo o artigo 13. 0 do Decrero-Lei n. 0 49/94, de 24 de Feverciro, definindo
a orginica da Secretaria-Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, compete
ao Protocolo do Estado:
servi~os

a) Definir as regras que devem presidir ao cerimonial, etiqueta e pragmatica de
acordo com a pratica internacional e as tradi~6es do Estado Portugues;
b) Vigiar a observincia e promover a execuc;ao das normas e preceitos referentes as dispensas e privilegios que consubstanciam o estatuto diplomatico;
c) Ocupar-se das merces cuja concessao esta ligada a vida internacional e as
rela~6es diplomaticas;
d) Tratar dos passaportes concedidos em regime de prerrogativa;
e) Cuidar das desloca~6es oficiais no imbiro das rela~6es diplomaticas entre
Estados soberanos ou entre eles e as organizac;:6es internacionais.
Pela referida disposi~ao tornou-se claro que compere ao servi~o do Prorocolo
do Estado "definir as regras que devem presidir ao cerimonial, etiqueta e pragmirica'', mediante o parecer elaborado pela Direc~ao de Servi~os de Cerimonial e
0
Desloca~6es, daquele servi~o, nos termos da allnea d) do numero 2, do artigo 15.
do cirado Decreta-Lei.
·
0 Protocolo do Esrado e dirigido pelo chefe do Prorocolo do Estado, e acha-se na
depen&ncia direcra do Secretirio-Geral do Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros, nos
termos do mlmero 5, do actigo 5. 0 , do Decreta-Lei n. 0 48/94, de 24 de Fevereiro.
§ 1.0

CERIMONIAL REIATIVO AO PRESIDENTE DA REPUBLICA
3. Posse do Presidente da Republica. De acordo com o artigo 130. 0 da
Constitui~ao "o Presidente eleito toma posse pmmte a Assembleia da Reptlblicd'.
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0 paragrafu 2. 0 do mesmo artigo esdarece que "a posse efoctua-se no tiltimo dia do

mandato do Presidente cessame, ou no caso de eleiriio por vagatum no oitavo dia subseqrmrte ao da publicariio dos resultados eleitomil'.
Apos a entrada em vigor da actual Constitui~ao ja por cinco vezes foi dada
posse ao Presidenre da Republica. 0 cerimonial seguido na posse do Presidente da
Republica em 9 de Mar~ de 1986 foi o seguinte:
1. 0 Presidente da Republica sai de Bel~m" as 09.35 horas.
2. 0
-

cortejo ~ assim constituldo:
Carro da polfcia;
Guarda avan~ada da escolta;
Carro da comidva do Presidenre da Republica;
Carro do Governador Militar de Lisboa;
Carro do Presidenre da Republica;
Segunda parte da escolta.

3. 0 itinedrio sera: Cal~ada da Ajuda, Pra~a de Manso de Albuquerque,
Avenida da fndia, Avenida 24 de Julho, Avenida de D. Carlos I e
Assembleia da Republica".
4. Ao Iongo do percurso, a partir da Avenida da fndia, haver:! formatura de tropas.
5. Em frenre da Assembleia da Republica, a guarda de honea sera feita por urn
batalhao representando os tr~s ramos das for~as armadas postado no passeio
fronteiro ao Palacio de S. Bento e que al se manter:! are final da cerirnonia.
6. 0 Presidente da Republica chega a Assembleia da Republica

as 09.45

horas.

7. ] a ted. sido, entretanro, feita a chasnada dos Deputados e abe eta a reuniao
pelo Presidente da Assernbleia da Republica, que de seguida a suspended
para receber o Presidenre da Republica, o Presidente da Republica Eleito e
os convidados.
B. Aguardasn o Presidente da Republica, junto ao carro, a Secretaria-Geral da
Assembleia da Republica e o Chefe do Protocolo.
·
9. Tendo passado revista a guarda de honea, o Presidente da Republica sobe a
escadaria ao cirno da qual ~ recebido pelo Presidente e Mesa da Assembleia
da Republica e por uma Deputa~ao constituida pelos Presidentes dos
Grupos Parlarnentares.

10. Havendo recebido o Presidente da Republica e os cumprirnenros do
Presidenre e da Mesa da Assembleia da Republica e da Deputa~ao, organiza-se o cortejo com o esquema seguinre:

......

o

o - Continuos;
0 - Secrer:lrios do Protocolo do Estado;
0
- Chefe Adj unto do Proto colo do Est ado;
o o - Secretaria-Geral da Assernbleia da Republica e Chefe do
Protocolo do Estado;

0

53 0 Presidence da RepUblica pode sair da sua residencia ou de ou.cro local que for convencionado.
H No caso do Preside me sair doutro local o iriner:irio deved ser fixado em fun~o desse facto.
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e ~-

Presidente da Assembleia da Republica e Presidente da Republica;

0 0 0

~ ~ ~ - Mesa da Assembleia da Republica;
0 0 0

• • • - Deputa~ao da Assembleia da Republica;

•••
o o o o

Comitiva do Presidente da Republica;
o - Continuos.

ll. 0 cortejo sobe

;1

l(escadaria nobre" e, passando pelos ('Passos Perdidos",

dirige-se ao "Salao Nobre", onde ja se encontram o Presidente da Republica
Eleito, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justic;a e
uma Deputac;ao consritulda por representantes dos Grupos Parlamentares.
12. Entre tanto. o Presidente da Republica Eleiro ,ted saldo da sua resid~ncia as
09.25 horas, em cortejo assim constituldo:
- Carro da pollcia;
- Guarda avan~ada da escolta;
- Carro da comitiva do Presidente da Republica Eleito;
- Carro do Presidente da Republica Eleito;
- Segunda parte da escolta.
13. 0 Presidente da Republica Eleito chega a Assembleia da Republica as
09.35 horas.
14. Aguardarn o Presidente da Republica Eleito, junto ao carro, a Secretiria-Geral da Assembleia da Republica e o Chefe do Protocolo.
15. Ap6s correspondet a saudac;ao da guarda de honea, o Presidente da
Republica Eleito sobe a escadaria ao cimo da qual ~ recebido pelo Presidente
e Mesa da Assembleia da Republica e pela Depurac;:io referida no numero 9.
16. Havendo recebido o Presidente da Republica Eleito os cumprimentos do
Presidente e da Mesa da Assembleia da Republica e da Deputac;ao, organiza-se o cortejo com o esquema seguinte:
a

...... c -

Contlnuos;

0

0 - Secret;lrios do Protocolo do Estado;
0 - Chefe Adj unto do Protocolo do Estado;
o o - Secredria-Geral da Assembleia da Republica e Chefe do
Protocolo do Estado;
e 0 - Presidente da Assembleia da Republica e Presidente da Republica
Eleito;
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Mesa da Assembleia da Republica;

0 0 0

• • • - Deputa~ao da Assembleia da Republica;

•••
o o o o

Comitiva do Presidente da Republica Eleito;

o - Continuos.
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17. 0 cortejo sobe a "escadaria nobre" e, passando pelos "Passos Perdidos",
dirige-se ao "Salao Nobre", onde j<i se encontram o Primeiro-Ministro, o

Presidente do Supremo Tribunal de Justi-;a e a Deputa<;ao indicada no
numero II.
18. Tendo acompanhado o Presidente da Republica Eleito ate ao "Salao
Nobre", o Presidente e a Mesa da A.ssembleia da Republica e a Deputa-;ao
regressam a escadaria exterior, ao cimo da qual aguardam a chegada do
Presidente da Republica (v. numeros 9., 10. e II.).
19. Ap6s terem acompanhado o Presidente da Republica ate ao "Salao Nobre",
a sua comitiva, a comitiva do Presidente da Republica Eleito, os Vid-Presidentes e Vice-Secretarios da Mesa da A.ssembleia da Republica e as
Deputa«;6es vao imediatamente ocupar os seus lugares na ccSala das Sess6es".
20.

21.

J<i

tedo, entretando, ocupado os seus lugares, no Hemiciclo, o Presidente
do Tribunal Constitucional, os Ministros da Republica para os A<;ores e
para a Madeira, os Ministros, o Chefe do Estado-Maior-General das For-;as
Armadas, os Chefes dos Estados-Maiores dos tres ramos das For-;as
Armadas, o Presidente do Conselho Nacional do Plano, os Presidentes das
Assembleias e dos Governos Regionais dos A-;ores e da Madeira, o
Provedor de Justi<;a, os Conselheiros de Estado, o Presidente da Cil.mara
Municipal de Lisboa, o Governador Civil de Lisboa, os Deputados, o
Procurador-Geral da Republica, o Secretario-Geral do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros, os Presidentes do Supremo Tribunal
Administrativo, do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal Militar, o
Comandante Naval do Continente, o Comandante do Comando
Operacional da For-;a Aerea e os Comandantes-Gerais da Guarda Nacional
Republican a, Guarda Fiscal e Polfcia de Seguran-;a Publica; nas Tribunas A
e B, os Chefes das Delega<;6es estrangeiras convidados; na Galeria I, o
Corpo diplomarico; na Galeria III, as Altas Individualidades estrangeiras
convidadas; em parte da Galeria II, os Secretarios de Estado e as comitivas ·
das Delega<;6es estrangeiras convidadas; nas Tribunas C e D e em parte da
Galeria II, os representantes dos 6rgffos de comunica«;ao social; e nas
Galerias IV, V e VI, os demais convidados.

as 09.59 horas o Presidente da Republica sai do

"Salao Nobre" para a "Sala

das Sess6es'' em correjo assim constituido:

.....

0

0

0
0

0 e
0
0

a - Continuos;

0

- Secreclrios do Protocolo do Estado;
- Chefe Adjunto do Protocolo do Estado;
o - Secretaria-Geral da A.ssembleia da Republica e Chefe do
Protocolo do Estado;
• - Presidente da Republica Eleito, Presidente da A.ssembleia da
Republica e Presidente da Republica;
o - Presidente do Supremo Tribunal de Justi<;a e Primeiro-Ministro;

0

Secretarios da Mesa da A.ssembleia da Republica;

0

0

-

0

a

- Concfnuos.
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22. 0 conejo entra na "Sala das Sess6el' pela po~ta dos "Passos Perdidos", do

!ado do "corredor dos espelhos", e passa em frente da Tribuna dos Oradores.
23. 0 Presidente da Assembleia da Republica dirige-se para o seu Iugar na
Presidencia, onde ficara ladeado, a direita, pelo Presidente da Republica e,
a esquerda, pelo Presidente da Republica Eleito. Tomam, ainda, Iugar na
Tribuna, os Secret:irios da Mesa da Assembleia da Republica.
24.

J:i

ter:lo, entretanto, ocupado os seus lugares no Hemiciclo o Primeiro-Ministro e Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a.

25. Os restantes elementos do cortejo tomam os seus lugares no Hemiciclo,

junto da Tribuna dos 6rgaos de comunica~ao social nacionais (D), com
excep~ao dos contfnuos que assumem posi~6es junto da Tribuna da
Presid~ncia (dois em cima, ladeando a Presid~ncia e dois em baixo, nos
espa~os laterais da bancada do Governo).
26. 0 Presidente da Assembleia da Republica declara' reaberta a reuniao e
manda ler a acta de apuramento da elei~ao por urn dos Secretirios da Mesa
da Assembleia da Republica.
·
27. 0 Presidente da Assembleia da Republica anuncia que i> Presidente da
Republica Eleiro vai prestar a declara~ao de compromisso.
28. 0 Presidence da Republica Eleito levanra-se e, perante a assist~ncia de pe,
presta juramenta sobre urn exemplar da Constitui~o da Republica Porruguesa.
Nesse momenta sobe no mastro de honra da Assembleia da Republica o
pavilhao presidencial, inicia-se uma salva de 21 tiros de artilharia e a banda
da Guarda Nacional Republicana, colocada nos ((Passos Perdidos", executa

o Hino Nacional.
A assisr~ncia aguarda de pe o Hino Nacional.
29. 0 Presidente da Republica e o Presidente da Assembleia da Republica assi- .
nam o au~o de posse e o Presidente da Republica subscreve a declara~ao de
com promtsso.

30. Seguidamente, o Presidente da Assembleia da Republica acompanha o
Presidente da Republica cessante ate ao Iugar especialmenre reservado para o
efeito na zona central do Hemiciclo, apresenrando-lhe os seus cumprimentos.

31. 0 Presidente da Assembleia da Republica regressa ao seu Iugar na Presid~ncia
e solicira ao Presidente da Republica que tome assenro a sua direita.
32. 0 Presidente da Assembleia da Republica usa em seguida da palavra pasa
apresentar ao Presidente da Republica as sauda~6es e cumprimentos da
Assembleia da Republica.
33. 0 Presidente da Assembleia da Republica anuncia que o Presidente da
Republica vai usar da palavra por direiro pr6prio, nos termos constitucionais.
34. 0 Presidente da Republica I~ a sua mensagem

aAssembleia da Republica.

35. 0 Presidente da Assembleia da Republica encerra a reuniao.
Neste momenta e de novo executado o Hino Nacional.
A assist~ncia aguarda de pe o Hino Nacional.
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36. 0 Presidente da Republica sai da "Sala das Sess6es" para o "Salao Nobre",
em cortejo como o da entrada (v. numero 21), detendo-se por momentos
nos "Passos Perdidos" para se despedir do Presidente da Republica cessante,
o qual e acompanhado ate ao carro pelos Vice-Presidentes dos dais maiores
Partidos, pelo Chefe Adjunto do Protocolo do Estado e pela sua comitiva.
37. No "Salao Nobre", o Presidente da Republica recebe cumprimentos pela
ordem de prece&ncias seguinte:
- Chefes das Delega~6es estrangeiras convidadas e suas comitivas;
- Altas Individualidades estrangeiras convidadas;
- Altas Autoridades portuguesas;
- Deputados;
- Outros convidados.
38. Terminados os cumprimentos, o Presidente da Republica atravessa o "Salao
Nobre" para assomar a varanda principal do Palacio de S. Bento e saudar o
publico presente no exterior do ediflcio.
39. Seguidamente, o Presidente da Republica sai do "Salao Nobre" acompanhado pelo Presidente da Assembleia da Republica, Primeiro-Ministro e
Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a.
40.

A safda

do "Salao Nobre", o Presidente da Republica despede-se do
Primeiro-Ministro e Presidente do Supremo Tribunal de Justica, apos o que
se reconstitui o cortejo da chegada (v. numero 10).

41. 0 conejo dirige~se, pelos 11 Passos Perdidos" J a ''escadaria nobre" e ao
"atria", onde o Presidente da Republica se despede do Presidente e Mesa
da Assembleia da Republica e da Deputa~ao, sendo acompanhado ate ao
fim da escadaria exterior do Palacio pela Secretaria-Geral da Assembleia da
Republica e pelo Chefe do Protocolo do Estado.

42. A guarda de honra postada no passeio fronteiro presta ao Presidente da
Republica as honras militares correspondentes.
43. Depois da presra~ao das honras militares, o Presidente da Republica e
acompanhado ate ao carro pela Secretaria-Geral da Assembleia da
Republica e pelo Chefe do Protocolo do Estado, apos o que se reconstitui
o cortejo da chegada (v. numero 2).
Este cerimonial, ajustado entre a Secretaria-Geral da Assembleia da Republica e
o Chefe do Protocolo do Estado, foi adoptado, nas suas linhas gerais, nas posses
seguintes do Presidente da Republica. Alguns ajustarnentos foram ou terao de ser
feitos em virtude da diversidade das circunsr3ncias do momenta.

4. Cerim6nias a que assiste o Presidente da Republica. As cerimonias civis e milltares a que assiste o Presidente da Republica serao por ele.rresididas. Nas cerim6nias
religiosas o Presidente da Republica ocupa wn Iugar especi a direita do altar-mar.
Em cerim6nias em que nao pode comparecer pessoalmente o Presidente da Republica faz-se por vezes representar por membros do pessoal da Presid~ncia da Republica.
Exisre controversia sabre qual o Iugar que deve ocupar o represenrante do ·
Presidente da Republica nas cerimonias oficiais.
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Partindo do prindpio geralmente aceite de que as preced~ncias nao podem ser
objecto de representa~ao, urn representante de qualquer entidade oficial nao
poderi reclamar a precedencia a que este compete. De acordo com este prindpio
o representante de urn Ernbaixador nao pode tornar a precedencia que este ernbaixador tern entre os diversos Chefes de Miss[o. Tal seria contd.rio as normas esta-

belecidas pela "Conven~ao de Viena'' de 1961, conforme verificarnos quando nos
ocuparmos das precedencias entre Chefes de Miss[o. 0 mesmo acontece com urn
representante do Primeiro-Ministro ou de outros membros do Governo. N:io se
ve, pois, razao para que 0 mesmo prindpio nao seja aplicado aos representantes do '

Presidente da Republica. Nurna cerirn6nia oficial em que o Presidente da •
RepUblica se faz representar, o seu representante n:io deveni presidir automatica- ,

mente pelo simples facto de ser representante do Presidente da Republica. Tal pre- ·
sidencia poder-lhe-1 caber de direito se pela sua categoria propria tiver precedencia
sabre todos os presentes. Mas tal nao poded acontecer se estivecem presentes o
Presidente da Assembleia da Republica, o Prirneiro-Ministro, etc.
Esta e a orienta~ao seguida pelos tecnicos do protocolo e <JUe a pdtica tern consagrado na generalidade dos casos. Helder Mendon~a e Cunha, antigo chefe de protocolo, nas suas Regras do Cerimonial Portugues afirrna: "Q}lando o Presidente da
Repziblica se fizer repmentar em solenidades 011 cerim6nias, o Iugar q11e compete ao seu
representante e adireita da a11toridade que as presidir'55• Por outro !ado, nurn projecto
de lista oficial de prece&ncias preparado pelo Governo de Marcello Caetano, estipulava-se o seguinte, que de forma extremamente precisa reproduz a mesma doutrina:

"0 substitulo legal oCIIpa o Iugar designado para a autoridade oil fonciondrio substilllldo;

mas os meros representantes de uma autoridade niio tim a precedencia atribulda ao representado, devendo ocupar o Iugar q11e I he pertencer segundo a pr6pria categvria. Poderd, 110
mtanto, por cortesia, ser-lhe dado l11gar especial, mas mmca de presidencia':
Neste texto faz-se a distins:ao entre o substituto legal e o representante de uma

autoridade. Nao oferece duvida que o substituto legal do Presidente da Republica
goza das rnesmas prece&ncias atribufdas ao Presidente da Republica quando por
efeito da lei o substitui. As consideras:6es acima feitas respeitam unkamente aos
repmentantes do Presidente da Republica.
Nao obstante estas considera~6es, na Presidencia da Republica, desde Iongo
tempo, que se entendeu que o representante do Presidente da Republica deveria
presidir as cerim6nias oficiais a que for enviado quaisquer que sejam as autorida-

des presentes.

e

E uma pd.cica que, erp.bora tolerada no plano inrerno, no plano internacional
inaceinlvel e inexequfvel. Com efeito, na hip6tese de uma cerim6nia em que estejam

presenres diversos Chefes de Esrado, a precedencia que caberia ao Presidente da
RepUblica, se escivesse presente, nao poder<i. ser reclamada por urn seu representante.

lnversarnente, o Presidenre da Republica nao poderia ser, em caso algum, precedido
por urn representante de urn Chefe de Esrado estrangeiro. lsto rnostra bern a debilidade dos fundarnentos da pdtica que estarnos referindo que vai contra o prindpio
indiscutfvel de que as precedencias nao podem ser objecto de representa~ao.
Ha que fazer uma aplica~ao restrira ao arrigo 157. 0 do "Regularnento de
Continencias e Honras Militares" que diz: "As continfncias e honras inerentes aos
55 Lisboa, 1976, p. 17
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oflciais em representarao do Presidente da Republica seriio sempre as devidas a este,
independentemente do posto do representantl'. Trata-se de urn a manifesta~ao da referid~ doutrina professada na Presid~ncia da Republica, cuja origem poded estar
relacionada com o facto de, desde 1926 ate 1974, os Presidentes da Republica
terem sido sempre milirares. Pelo que ji deiximos dito e de acordo com os pr6prios termos da disposi~ao, ela sera apenas aplidvel a oficiais e no ~mbito de cerim6nias de car:icter militar.
Deve observar~se que esra disposic;3.o est:i, alias, em contradic;ao com outras dis0
posi~6es do referido Regulamento. Em bora o artigo 11. de sse diploma diga que
"em terra, os Chefis de Estado estrangeiros ou os embaixadores que oficialmente os
representem e os membros das foml!ias reais reinantes que oficialmente representem .os
respectivos monarcas tlm direito a honras iguais as prestadas ao Presidente da
Republicd' a verdade e que, segundo o Quadro B do referido Regulamenro, as
hon.ras militares previstas para os embaixadores ou membros das famflias reais
representando OS respectivos Chefes de Estado sao inferiores ~s previstas para estes

ultimos. A orienrac;ao ai]ui seguida
artigo 157. 0 do Regulamento.

e,

portanco, oposta ~ orientac;ao do citadO

5. Recep~ao anual do Corpo Diplomatico. Todos OS anos, perto da epoca do
Natal e em data fixada pelo Presidente da Republica, este recebe o Corpo
Diplomatico que !he apresenta os voros para o Novo Ano.
A cerim6nia realiza-se habirualmente na Sala dos Espelhos do Palacio de
Queluz.
Os Chefes de Missao colocam-se pela sua ordem de preced~ncias, ~ volta da
sala, come~ando pela direira. Atds de cada Chefe de Missao coloca-se o pessoal da
Missao que o acompanha, em regra nao mais que nes membros por Missao.
Logo que o Corpo Diplomatico esreja devidamenre colocado nos seus lugares o
Presidenre da Republica entra na Sala num cortejo assim constirufdo:
1. Secrer:irios do Protocolo.
2. Chefe e Subchefe do Protocolo.
3. Presidente da Republica.
4. Ministro dos Neg6cios Esrrangeiros, Secretarios de Estado e Secret:irio-Geral
do M.N.E ..
5. Casas Civil e Militar da Presid~ncia da Republica.
0 Presidenre da Republica coloca-se em frenre do Corpo Diplomatico, no
topo da Sala de costas para a entrada, tendo o decano ~ sua direita. Numa
linha urn passo arras colocam-se o Chefe do Prorocolo (direita) e o Subchefe
do Protocolo {esquerda). Noutra linh'a, ourro passo atds, colocam-se o
Minisrro dos Neg6cios Estrangeiros (direita) e o Secretario-Geral (esquerda).
No caso de esrar presente urn Secretario de Estado o Minisrro dos Neg6cios
Estrangeiros colocar-se-a ao centro desta linha com o Secret:irio de Estado ~
direita e o Secret:irio-Geral ~ esquerda. Numa linha final recuada mais urn
passo colocam-se os diversos membros das Casas Civile Militar da Presid~ncia
da Republica.
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A disposi<;ao descrita

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

e graficamente representada no seguinre esquema:

0000000000000000
. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P.R.
0

Subchefe do Protocolo
Chefe do Protocolo
0
0
Sec.-Geral
Ministro dos N. E.
0
0
Casas Civil e· Militar da P. R.

...... 0 0 0 0 0 ......
Logo que o Presidente da Republica ocupa o seu Iugar o decano do Corpo
Diplomitico, que entre n6s e o Nuncio Apost61ico, procede a leitura da mensagem do Corpo Diplomatico a qual o Presidente da Republica responde.
Pindos os discursos o Presidente da Republica, acompanhado do Chefe do
Protocolo, percorre a linha formada pelo Corpo Diplomatico, principiando pelo
Nuncio, recebendo OS cumprimenros dos diversos Chefes de Missao e trocando
com eles algumas palavras. Terminados os cumprimentos e servido urn porto-de-honra e o Presidente da RepUblica e os membros da sua comitiva conversam com

os Chefes de Missao.
Terminada a cerlm6nia o Corpo Diplom<itico retoma a posi<;ao que ocupava no
seu infcio e o Presidente da RepUblica recira-se com o mesmo cerimonial da entrada.

Em frente do Palacio de Queluz sera postada uma companhia da G.N.R. com
bandeira e fanfarra, havendo apresenra~ao de armas a chegada e a partida do
Nuncio Apost61ico. 0 Nuncio, acompanhado do Chefe ou Subchefe do Protocolo,
colocar-se-a em frenre da bandeira nacional tocando-se o Hino Poniificio seguido
do Hino Nacional. Findo estes o Nuncio passa revista a formar;ao 56 •
No caso de ausencia ou impedimenta do NUncio as funs:6es de decano ser:io
exercidas pelo Embaixador mais antigo sendo tocado, junramente com o Hino
Nacional, o Hino do seu respecrivo pais.

0 traje para a cerim6nia

e0

fraque com colete preto.

6. Audiencias do Presidente da Republica aos Chefes de Missao. 56 excepcionalmenre OS Chefes de Estado recebem OS Chefes de Missao. 0 numero destes
tendo aumentado consideravelmente nos tempos presentes foi necessaria abandonar
a norma anterior dos Chefes de Missao terem acesso frequenre aos Chefes de Estado.
56 H. Mendon~a e Cunha,

ob. cit., ps. 18-20.
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Entre n6s, quando urn Chefe de Missao pretende ter uma audi~ncia especial
do Presidente da Republica deven\ apresentar o seu pedido ao Chefe do Protocolo
ou ao seu substituto sendo convenienre indicae a razao do pedido. Esta com efeito

podera condicionar a resposta do Presjdente da Republica, nomeadamente influenciar a fixa~ao da data da audi~ncia. E doutrina geral na comunidade internacional que urn Chefe de Missao devera ser sempre recebido por urn Chefe de Estado
quando e portador de uma mensagem directa do seu Chefe de Estado.
Quando urn Chefe de Missao termina as suas 1Un~6es podera solicitar uma
audi~ncia ao Presidente da Republica no caso de ter servido entre n6s mais de tr~s
anos. Se serviu menos tempo limitar-se-a a inscrever o seu nome no livro de cum-

primentos da Presid~ncia da Republica 57 •

•

7. Preced~ncias entre Chefes de Estado. De acordo com o principia consagrado pelo Direito lnternacional que proclama a igualdade dos Estados, os respectivos Chefes sao considerados todos iguais. No plano pdtico, porem, quando mais
de urn Chefe de Estado se acha presente numa cerim6nia oficial ha que Hxar uma
regra de preced~ncia para efeitos de coloca~ao dos diferentes Chefes de Estado.
Nesta p1ateria ha que distinguir duas hip6reses distintas: I. 0 encontro de do is
Chefes de Estado e 2. 0 reuniao de mais de dois Chefes de Estado.
Na primeira hip6tese, que resulta da visita de urn Chefe de Estado a urn pals
estrangeiro, o Chefe de Esrado do pais que recebe da a direita ao Chefe de Estado
visitante.
Na segunda hip6tese, de reuniao de varios Chefes de Estado, ha que distinguir
ainda duas sub-hip6teses: 1.• reuniao colectiva ad hoc de Chefes de Estado ou 2.•
reuniao de Chefes de Esrado no ambito de uma organiza~ao internacional. Na
primeira sub-hip6tese, que ocorre quando varios Chefes de Estado participam
numa conferencia internacional ou quando vacios Chefes de Estado comparecem
nas exequias de urn Chefe de Estado falecido, poderao ser adoptados diferentes
criterios para estabelecer a preced~ncia dos Chefes de Estado presentes. A mais
natural e que oferece menos melindre e o da data do inlcio das 1Un~6es de cada
Chefe de Estado. Se as conveniencias de momenta assim o recomendarem poded
sec utilizada a ordem pela qual as comunica~6es de chegada foram anunciadas of.cialmente.
Nas reuni6es em que se sabe antecipadamente quem sao os Chefes de Estado
que estadio presentes, 0 criteria da data do inkio das fllnc;6es nao deve oferecer
duvidas em ser adoptado. Nas exequias de urn Chefe de Esrado, porem, em que e
necess:irio exercer urn grande esforc;o de improvisac;ao, nao se conhecendo de inicio quais sao os Chefes de Estado que estarao presentes, recebendo-se a toda a
hora novas comunica~6es de chegada, o criteria apontado da ordem dessas comunica~6es poded ser o mais aconselhavel.
Finalmente, nas reuni6es de Chefes de Estado no :\mbito de uma organiza~ao
internacional, ha que colocar esses Chefes de Estado na ordem de precedencia que
os Estados membros tern na dita organiza~ao que, geralmente, e a ordem alfabetica.
57 Caimonial Diplomdh'co - lnfcio ' Unno

1975.

das Missii(l DiplomdHcas tk arrdct(r pmnanmt(, M. N. E.•
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8. Visitas do Presidente da Republica. Nas visitas do Presidente da Republica
dentro do pals o Servic;o do Protocolo s6 intervem quando o seu apoio e requerido, o que acontece raramente~
0 Presidente da Republica, acompanhado por membros das suas Casas Civil e
Milirar, e recebido nos lugares visitados pelos Governadores Civis e Militares e
ourras autoridades locais. Nos arquipelagos da Madeira e dos Ac;ores o Presidente
da Republica e recebido pelos Ministros da Republica, Presidentes das Assembleias
Regionais e dos Governos Regionais e demais autoridades civis e milirares.
No local em que o Presidente da Republica ficar instalado ser.l ic;ado o pavilhao presidencial e estara patente ao publico um livro para assinatura daqueles que
queiram apresentar cumprimencos ao Presidenre.
Serao igualmente prestadas honras milirares a chegada e parrida do Presidente
da Republica, excepto se ele as dispensar 58 •
0 Presidente da Republica nao aceita convites para as miss6es diplomiticas
acreditadas no nosso pals, excepto por ocasiao da visita de um Chefe de Estado
estrangeiro. Esta e. uma atitude que est3. praricameD.te generalizada em todos os
palses resultante do grande numero de miss6es diplomaticas acreditadas num pals
e do imperative da nao discriminac;ao. Em tempos mais recuados, em que o
numero de miss6es era muito reduzido, os Chefes de Estado aceitavarn mais facilmente convites dos Chefes de Missao.
0 cerimonial a seguir nas visitas do Chefe de Estado ao estrangeiro sera ajusrado entre o Servic;o do Prorocolo e os servic;os similares do pals visitado. Sera elaborado um prograrna detalhado, devidarnente minutado e indicando os nomes e
categorias da comitiva presidencial.
E da praxe internacional que o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros acompanhe
sempre o Chefe de Escado nas suas visiras oficiais ao estrangeiro. Outros membros
do Governo podedio fazer parte da comiciva, assim como altos funcion3.rios civis e
militares, convidados de honra e membros das casas Civil e Militar do Presidente,
alem de membros do seu gabinete.
E igualmente costume que o nosso Chefe .de Missiio no pals visirado seja incorporado na comiriva presidencial. 0 inesmo podera acontecer ao Chefe de Missao
do pals visitado no nosso pafs, mas geraJmente este encontra-se, na altura, no seu
pr6prio pals, junto das autoridades que recebem o Presidenre da Republica.
A partida e a chegada 0 Presidenre da Republica recebe OS cumprimenros do
Corpo Diplomatico e das Altas Auroridades e ser-lhe-ao prestadas honras militares
por urn baralhiio com banda e estandarre.
Na hip6tese do Presidente da Republica visitar a missiio diplomatica portuguesa acredlrada no pals v1sitado haved. que observar as seguin res normas:

I. 0 Presidente da RepuQlica chegari depois de rodos os convidados.
2. Sera recebido a chegada pelo Chefe de Missao acompanhado de todo o pessoal diplomarico.
· 3. Sed hasteado no ediflcio da Missiio o pavilhao presidencial, se o houver.
4. Se o Presidente estiver'acompanhado da mulher, a mulher do Chefe de
Missao esrar3. igualmente presente.
5B H. Mendon~a e Cunha, Ob. cit.. , ps. 21-2
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5. No caso de haver uma refei~ao sentada:
a) Se o Presidente estiver s6, preside a refei~ao com o Chefe de Missao e a
mulher deste sentar-se-a a direita do Presidenre 59;
b) Se o Presidenre esciver acompanhado da mulher presidirao ambos e a mulher
do Chefe de Missao sentar-se-a a direita do Presidenre; o Chefe de l'viissao
sentar-se-a a direita da mulher do Chefe de Estado se nao estiver presente
uma personalidade que deva ter prece&ncia sobre o Chefe de Missao.
9. Visitas dos Chefes de Estado estrangeiros. Quando urn Chefe de Estado
estrangeiro visita o nosso pais o Servi~o do Protocolo depois de estabelecer contacto com os servic;os do prorocolo do pals em quesrao, elabora urn progr..ama
detalhado da visita que sera submetido a aprova~ao do Presidenre da Republica e
do Chefe de Estado visitante. As visitas poderao ter urn caracter privado ou oficial
e de harmonia com esse car:kter o programa ser:i mais ou menos daborado. De
acordo com as tircunstancias e as preferCncias do Chefe de Estado visitante os
programas podem variar quanto a sua durac;ao e as suas diversas partes componentes. No entanto, no que se refere as visiras oficiais, exlsrem cerros elementos
que se podem considerar consrantes e que procuraremos enu.merar:

!. 0 Presidente da Republica recebe a chegada o Chefe de Estado visitante.
Se este vern acompanhado da mulher, a mulher do Presidente da Republica
esrad rambCm presente.

2. Honras milirarcs.
3. Apresenta~ao de cumprimentos pelas A!tas Autoridades portuguesas e pelos
membros da Missao Diplomatica no pais em questao.
4. Instala~ao do Chefe de Estado visitante no Palacio de Queluz.
5. Encontro do Chefe de Estado visitante com o Presidenre da Republica.
6. Visita do Primeiro-Ministro ao Chefe de Estado visitante.
7. Banquete oferecido pelo Presidente da Republica em honra do Chefe de
Esrado visiranre.
8. Banquete oferecido pelo Primeiro-Ministro ao Chefe de Esrado visitanre.
9. Banquete oferecido pelo Chefe de Estado visitante em honra do Presidenre
. da Republica.
10. Recep~ao solene na Cl.mara Municipal de Lisboa ao Chefe de Estado visitante.

I I. Sessao solene na Assembleia da Republica.
59 H. Mendon~a e Cunha, R(graJ Jq Grimonial Portugu!I, p. 23, oplna que a mulher do Chefe de
Missiio se deve sentar eiqttmla do Preside-me. ]a ouvimos defender esta opiniiio com o argumento que,
sendo assim, a dona da casa daria a direita ao Presidence, o convidado de honea. Niio nos parece esta argu.
memas:iio aceitivel, pois a dona da casa ao ceder o seu Iugar ao -Presidente da RepUblica ou a outro convi·
dado de honra, niio se deve preocupar mais em Ihe dar a direita, caso comnirio estaria redamando para si
a posis:-3-o qlle cedeu. Parece·nos mais s6lida a argumema)io que fundamenta a solw;io por nOs preferida
e que consiste em o convidado de honra em homenagem dona da casa que !he cedeu o Iugar a homenagear semando-se sua direita. E esta, ali:is, a solus:ao adoptada por Jean Serres, Mamul Pratiqtu de
Protoco/e, Editions de L'Argu"ebuse, Vitry-le·Fran~ois. 1960, p. 157.

a
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12. 0 Chefe de Estado visitante recebe o Corpo Diplomatico acreditado em
Lis boa,
13. 0 Chefe de Estado visitante recebe os membros da comunidade do seu
pals residentes em Portugal.
14. Visiras do Chefe de Estado visitante a monumentos nacionais, museus,
Funda~ao Gulbenkiarl, institutos ciendficos ou culturais, empresas industrials, ere., ere.

Nas visitas privadas os programas de visita sao muito mais reduzidos, as honras
militares sao menores e em regra, nao ha banquetes mas refeic;:6es privadas, nao
havendo lugar a sess6es solenes ou recep~6es do Corpo Diplomatico.
10. Exequias do Presidente da Republica. No caso de fale~imento do
Presidente da Republica no exerdcio das suas fun~6es sera decretado luto nacional
que tradicionalmente e de quinze dias, conforme aco_n.teceu no caso do Ultimo
Presidente da Republica falecido no exerdcio do cargo que foi o Marechal Ant6nio
6scar de Fragoso Carmona (Decreta-Lei n. 0 38228, de 18 de Abril de 1951).
0 Servic;:o do Protocolo deved. comunicar imediaramente o ocorrido as
Miss6es Diplomaticas acrediradas em Lisboa e as Miss6es Diplomaticas portuguesas acreditadas no estrangeiro.

A urna funeraria, depois de encerrada pdo Presidente da Republica interino 60 e
coberta com o pavilbao nacional pelos membros das Casas Civil e Militar do Presidente defunto devera ser exposta, em d.mara ardente, na Assembleia da Republica,
sendo permanentemente velada par elementos das For~as Armadas. Segundo o
artigo 136. 0 do Regulamento de Contin2ncias e Honras Militares (aprovado pelo
Decreta-Lei n. 0 331180, de 26 de Agosto, com as correc~6es introduzidas pelo Deereto-Lei n. 0 214/81, de 16 de Julbo) esta guarda de honra sera constitulda por "oito
militares amutdos de espingarda ou espadd'. 0 publico podera desfilar perante a urna.
Haved. uma cerim6nia religiosa num templo que sed. escolhido para o efeito, a
qual assistiriio as Altas Autoridades portuguesas e o Corpo Diplomatico.
No dia e hora fixados para o funeral este tera lugar com a assist2ncia dos
Chefes de Estado estrangeiros presentes, das delega~6es estrangeiras enviadas para
o efeito, do Corpo Diplomatico, dos membros do Governo e de outras Altas
Autoridades e deputa~6es nacionais.
A urna sera levada para o Panteao Nacional onde sed depositada.
No fimeral do Marechal Carmona o cortejo que acompanhou a urna era assim

formado:
-

Escolta milirar
Carro fimed.rio
Carro do Presidente da Republica interino
Carro do Cardeal-Patriarca de Lis boa
Carro da familia
Carras dos Chefes de Estado estrangeiros
Carro do decano do Corpo Diplomatico

60
Segundo o artigo 135. 0 da Constirui~o. no caso de vacarura da Presidencia assume interinamente
as funr;Oes de Presideme da RepUblica o Presidente da Assembleia da RepUblica.
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Carro do Presidente da Assembleia Nacional
Carro do Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a
Carros dos representantes especiais dos Chefes de Estado estrangeiros
Carros dos membros do Governo
Carros das Altas Autoridades
Carros dos membros das Casas Civil e Militar da Presid~ncia da Republica
For~as militares 61 .

Este cerimonial e apenas urn modelo, ali~s muito sintetico, que poded ser
adaptado e desenvolvido consoante as drcunstandas do momenta.

0 Regulamento das Contin~ncias e Honras Militares, j~ referido, prev~ as
seguinres honras funebres de cadcter militar, no caso de falecimento do Presidente
da Republica, alem da guarda de honea na dmara ardente a que j~ aludimos
(artigo 136. 0 , Quadro D):
'
1. EJcolta de honra que acompanhad o feretro desde a salda da dmara ardente
ate a porta do cemiterio (ou local onde a urna e depositada): urn grupo de
cavalaria, a cavalo ou mororizada.

2. Guarda de honra no exterior do cemiterio e junto da sua entrada: urn batalhao a tr~s companhias representativas dos tees ramos das For~as Armadas
sob o comando de urn capitao-de-fragata ou tenente-coronel; Estandarte

Nacional e tr~s estandartes ou gui6es (urn de cada ramo das For~as
Armadas); banda de musica; funfarra e rerno de corneteiros (darins).
3. Formatura em alas nas ruas do trajecto entre a salda da dmara ardente e a

entrada do cemiterio: for~as da Armada, Exercito, For~a Aerea, escolas militares, G.N.R., P.S.P., e Guarda Fiscal, cujos efectivos sao designados em
tempo oponuno.
4. Honras dentro do cemiterio: uma for~a de comando de oficial superior, desarmada, sem Estandarte Nadonal e sem banda de mllsica, com efectivo suficiente para preencher o trajecto desde a porta do cemiterio ate ao jazigo ou
coval, em alas simples.
5. Descargas: tr~s descargas que serao dadas logo que o feretro entre a porta do
cemiterio por urn pelotao da guarda de honra.
6. Salvas: vinte e urn tiros, executados por uma bateria de artilharia, logo a
seguir as descargas de espingarda.
11. Falecimento de Chefes de Estado es trangeiros. Quando ocorre o falecimento de urn Chefe de Esrado estrangeiro de urn pals com o qual Portugal tern
rela~6es diplom:idcas sedio tomadas as seguintes providfncias:

1. Por intermedio do Servi~o do Protocolo o Presidente da Republica enviad urn
telegrama de pbarnes ao substituto do Chefe de Estado falecido e a sua fumJlia.
2. 0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros enviara urn telegrama de p~sames ao
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do pais em questao.
3. 0 Chefe de Protocolo ira a Missao Diplomatica do pals em questao assinar
o livro de condol~ncias.
61 H. Mendon~a e Cunha, ob. cit, ps. 33-5.
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4. 0 Chefe da Casa Militar da Presid~ncia da Republica de igual forma visitara
a Missiio Diplomatica referida para apresentar pesames.
5. 0 Chefe da Missiio Diplomatica portuguesa no pals do Chefe de Estado
falecido sera instruldo para apresenrar pessoalmente condolencias e participar•nas cerim6nias funebres que forem estabelecidas.
6. Em certos casos sera designado urn representante especial (que pode ser o
pr6prio Chefe de Missiio local) ou uma Missiio Extraordinaria para participar nas exequias. Esta missiio podera ser composta pelo Presidente da
Assembleia da Republica, Primeiro-Minisrro, outros membros do Governo
ou Altas Autoridades.
7. Em casos excepcionais o Presidente da Republica podera decidir participar
pessoalmente nas exequias.
8. Os especiais la~os que ligarn Portugal a certos palses poderiio determinar a
que o Governo decrere luto oficial.

§ 2.0
CERIMONIAL RELATNO AO GOVERNO
12. Precedencia entre os membros do Governo. Segundo a tradi~iio existence
e determinada, em principia, pela ordem
cronol6gica da cria~iio dos diferenres Ministerios. Com a cria~iio de Ministerios de
Coordena~iio e de Ministros de Esrado adjuntos do Primeiro-Ministro furarn introduzidas altera~6es na ordem cronol6gica inicial de forma que a lisra de precedencias
acmal baseia~se numa combinaljao de dais crirer.ios: o funcional eo cronol6gico.
entre n6s a precedCncia entre as Ministros

Eis a lista de precedCncias entre os acruais membros do Governo:

1. Primeiro-Minisrro
2. Ministro da Presidencia
3. Minisrro da Defesa
4. Minisrro dos Neg6cios Esrrangeiros
5. Minis tro das Finan~as
6. Ministro da Administra~iio lnrerna
7. Ministro do Equiparnento, do Planearnento e da Administra~iio do Territ6rio
8. Ministro da Jusri~a
9. Ministro da Economia
10. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas
11. Minisrro da Educa~iio
12. Ministro da Saude
13. Ministro para a Qualifica~iio e o Emprego
14. Minisrro da Solidariedade e da Seguran~a Social.
15. Ministro do Arnbiente
16. Miniscro da Cultura
17. Minis teo da Ciencia e da Tecnologia
18. Ministro Adjunto da Presidencia do Conselho
19. Minisrro da Republica para a Regiao Aut6noma dos A~ores
20. Ministro da Republica para a Regiao ·Aut6noma da Madeira.
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Os Secretarios de Estado seguem-se aos lvlinistros pela ordem dos respectivos
Ministerios e OS Sub Secretarios de Estado seguem-se aqueles pela mesma ordem.
Esra precedencia rem efeims meramente internos e aplica-se em cerim6nias
exclusivamente nacionais. Ela deve sec conjugada com a ccLista de precedencias das
Altas Autoridades", de que nos ocuparemos mais adiante, que atribui ao Ministro
dos Neg6cios Esrrangeiros uma precedencia sobre todos os restantes Ministros
~~quando em visitas de Estado em Portugal e no Estrangeiro".
13. Preced~ncia entre os membros do Governo e os Chefes de Missao
Diplomatica, 0 Primeiro-Ministro tern precedencia sobre todos os Chefes de
Miss3.o Diplom<irica acreditados no nosso pais. 0 mesmo acontece com o
Ministro dos Negocios Estrangeiros em virtude das suas responsabilidades especiais em materia de po!itica externa. Esta precedencia dos dois membros do
Governo e invari3.vel e verifica-se em codas as circunstfulcias em que estejam presences Chefes de Missao Diplomatica.
Quanta aos restantes Ministros h:l que ter em conta duas situac;6es djstintas:
1. 0 cerim6nias em Miss6es Diplom<iticas estrangeiras e 2. 0 cerim.Onias de responsabilidade nacionaL ou seja, organizadas par entidades nacionais. No primeiro caso
os Ministros portugueses tern precedencia sobre os Chefes de Missao Diplomatica;
no segundo caso estes Ultimos rem precedencia sabre os Ministros portugueses.
Nos grandes banquetes como, por exemplo, os banquetes oferecidos pelo
Presidente da Republica, quando esta presente urn grande numero ·de Ministros e
Chefes de Missao Diplomacica, por raz6es de ordem pratica e costume alternaremse Ministros e Chefes de Missao para se evitarem as sequencias de uns e de outros.
Tern sido esta a pd.tica seguida entre n6s62 •
No que se refere aos antigos Ministros parece natural que nas cerim6nias oficiais em que participarn ocupem uma posic;ao de destaque. A nosso ver dever-se-<i
proceder da seguinte forma: 1. o em cerim6nias realizadas em Miss6es
Diplom<iticas estrangeiras os antigos Ministros ocupar:io o Iugar imediatarnente a
seguir aos Embaixadores; 2. 0 em cerim6nias organizadas par entidades nacionais
os antigos Ministros ocuparao o Iugar imediatamente a seguir aos membros do
Governo em exerdcio.
§ 3.0

CERJMONIAL RELATNO AO CORPO DIPLOMATICO
14. Corpo diplomatico. As precedencias entre Chefes de Missao. 0 decano.
As prerrogativas diplomaticas. Chama-se Corpo diplomatico ao conjunto dos
agentes diplomaticos acreditados junto de urn Estado. Segundo o historiador alemao Ranke a expressao principiou a usar-se em Viena nos meados do seculo XVIII.

62

H. Mendons:a e Cunha, Ob cit, p. 37. Ex.iste uma circular do NUncio Aposr6lico, de 1 de Majo de
1934, na sua qualidade de decano do Corpo Diplamatica, na qual se reproduz a daurrina expasra sabre a
preceMncia do Chefe do Gaverno e do Minisrro das Neg6cios Esrrangeiras sabre rados os Embaixadares,
em codas as ocasi6es.
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No cerimonial relativo ao corpo diploma rico h:l que ter em conta as precedencias entre os diversos Chefes de Missao que se acham reguladas pela "Conven~ao
11

de Viena de 1961 e que rivemos ocasia:o de examinar em pormenor quando nos

ocup:lmos do esraruro do agente diplomatico 63 •
Nalguns palses de tradi~ao cat6lica, como e o caso de Portugal, o decano do
corpo diplom:ltico e sempre o N undo Aposr6lico independentemente da dara do
inkio das suas fun116es. Em caso de vacatura da nunciatura aposr6lica e enquanto
urn novo N Undo n:io inicia as suas fun'$6es, exerce as fun'$6es de decano o embaixador mais antigo.

0 decano do corpo diplom:\rico e o seu porta-voz junto do Governo do
Estado receptor. Compere-lhe falar em nome do corpo diplom:ltico nas•cerim6nias
oficiais em que isso e requerido, defender as prerrogarivas dos agentes diplom:\ricos junm do Esrado receptor e tratar com este quaisquer assuntos ou redama<;6es
de interesse geral para o corpo diplom:ltico. Embora as fun~6es do decano nao
sejam referidas expressamente ilas disposi<;6es das Conven<;6es de Viena, o uso

internacional j:l as reconheceu desde longa data.
Os servi~os do protocolo de cada Estado receptor deverao zelar pelo cumprimento das leis internacionais que consagram as prerrogativas dos agentes diplom:i-

ticos e defender junto das auroridades nacionais o respeito pelas mesmas. No que
se refere ao Servi~o do Prorocolo do nosso Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros o
11
arrigo 13. 0 da sua lei orgiDica diz expressamente que Ihe compete vigiar a observ3.ncia e promover a execw;ffo das normas e preceitos referentes ~s dispensas e privilegios que consubsranciam o estaruto diplom<idco".
Das prerrogativas diplom<iticas trat:irhos tambem exrensamente quando nos

ocup:lmos do estaruro do agenre diplom:ltico 64 .
15. Chegada do Chefe de Missao. Como j:l tivemos ocasiao de referir a chegada de urn Chefe de Missao ao seu posto deve ser notificada ao Ministro dos
Negocios Estrangeiros do pals receptor de acordo com o artigo I 0. 0 da
"Conven~ao de Vierra" de 1961. A mesma disposi~ao recomenda, tambem, que
ccsempre que possivel, essa nodficar;lio dever<i sec feita com alguma antecedencia.
Esta recomendar;:io destina-se a habilitar o Servi<;o do Protocolo a tamar as

medidas necess:lrias para acolher o Chefe de Missao ~ sua chegada. 0 cerimonial
de acolhimento e determinado pelos usos locais e a Unka regra convencional que
e obrigat6rio respeitar, a que j:i aludimos mais acima, e a de que esse cerimonial

ter:l de ser uniforme para cada classe de Chefes de Missao (artigo 18. 0 da
"Conven~ao de Vierra" de 1961).
Entre n6s segue-se tradlcionalmente o seguinte cerimonial:

I.

63
61

A sua chegada a Lisboa o novo

Chefe de Missao sera recebido no aero porto
por urn represenranre do Protocolo do Estado sempre que a sua chegada
renha Iugar de segunda a sexta-feira e entre as 09.00 e as 20.00 horas (aos
Sabados, Domingos e feriados o Protocolo do Estado mandar:i reservar sala
VIP, cabendo a embaixada o recebimenro do Chefe de Missao) ..

Vide pigs. 5B-6I.
Vide pigs. 6B-B6.
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2. 0 Protocolo do Estado informara a Missao Diplomatica do dia e hora em
que o novo Chefe de Missao sera recebido pelo Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros, Secretario-Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e
Chefe do Protocolo do Estado.
3. Quando da visita ao Chefe do Protocolo do Estado, este prestara todos os
esclarecimetnos sabre o Protocolo portugues e os privilegios e imunidades de
que gozarn em Portugal os agentes diplomaticos estrangeiros. 0 Chefe de
Missiio entregar-lhe-3., para veriftca'iao, c6pia das suas Canas Credenciais e,
eventualmenre, as de chamada do seu antecessor.

•

4. Verilicada a exactidao das Cartas Credenciais, o Chefe do Protocolo informara
o novo Chefe de Missao de que ira solicitar ao Presidente da Republica audiCncia para entrega das referidas Canas Credendais.
5. Durante a audiCncia com o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, o novo

Chefe de Missao entregar-lhe-a, em envelope aberto, as c6pias das suas cartas credenciais e, quando for caso disso, c6pia da carta revocar6da relativa ao
seu antecessor.

6. Depois da visita ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, o Chefe de Missao
podera exercer as suas func;6es junto dos departarnentos do Ministerio dos
Neg6cios Estrangeiros e devera visitar o decano do Corpo Diplomatico (se
n:io o Liver j:i visitado).
7. Os Encarregados de Neg6cios na sua visita ao Ministro dos Neg6cios
Esrrangeiros enrregarn-lhe as suas canas de Gabinete niio havendo qualquer
ourra cerim6nia de entrega das mesmas 65 •

16. Entrega de credenciais. 0 Servic;o do Protocolo entre n6s, aplicando a
doutrina do paragrafo 2. 0 do artigo 13. 0 da "Convenc;ao de Viena" de 1961, estabelece que a ordem em que sao apresentadas as credenciais de diversos Chefes de
Missao, dentro de cada classe, sera determinada pela data e hora das suas chegadas
a Lisboa. J<i mais de uma vez fizemos alusao a imporrancia que tern, para esre e
outros efeitos, a notifJcac;ao da chegada do Chefe de Missao ao seu posto.
Quando sao v:irios OS Chefes de Missao a apresentar credenciais e na:o e posslvel determinar com seguranca o memento da sua chegada a Lisboa, por falta ou
deficiencia das notifi.ca116es referidas, o Servi11o do Protocolo ordena a entrega de

credenciais pela ordem alfabetica dos palses em questao, de acordo com a Lista
Diplomatica publicada pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros.
A$ normas para a cerim6nia de apresenta11ao de credenciais ao Presidente da

Republica acharn-se estabelecidas pelo Servic;o do Protocolo na seguinte maneira:
1. No d.ia fixado para a audiencia da apresenta11ao de credenciais, urn funcion<irio do Protocolo acompanhado, caso necess<irio, por outros funcionirios

do Protocolo, dirigir-se-a

a residencia do Chefe de Missao.

2. 0 novo Chefe de Missao comparecer<i de fraque, ou no seu ttaje nacional, o
mesmo sucedendo com os membros do seu sequito. 0 nU.mero de membros

da Missao Diplomatica que formam o sequito do novo representante sed
f!xado pelo Protocolo.

65

Caimonial Diplomtitico, ps. 3-4. (V1de nota 59).
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3. 0 Chefe de Missao e o. seu S<'quito dirigir-se-ao ao Mosteiro dos Jer6nimos
em autom6veis oficiais. Nos primeiros autom6veis que abrirao o cortejo
seguir:i o "'quito acompanhado por li.mcion:irios do Protocolo e no ultimo
o Chefe de Missao no trajecto para o Pal:kio de Belem onde ter:i lugar a
apresenta~ao de Credenciais.
4. Ao chegar ao Mosteiro o Chefe de Missao dever:i apear"se a fim de receber
as honras militates que pela escolta lhe seriio prestadas.
5. Quando o cortejo chegar em frente do Palacio de Belem seriio, de novo,
prestadas honras militares ao Chefe de Missiio, execurando a ,banda da
Guarda Nacional Republicana os hinos nacionais dos dois paises. 0 Chefe
de Missao dever:i apear-se.
6. 0 Chefe de Missao sera recebido a entrada por urn Ajudante de Campo do
Presidente da Republica, que com ele permanecer:i numa das salas condgua
aquela onde vai ter lugar a audiencia, enquanto o Chefe do Protocolo
anuncia ao Presidente da Republica a chegada do representante diplomarico estrangeiro.
•
7. Quando o Chefe do Protocolo river regressado, formar-se-a urn cortejo que
abrir:i pelo Chefe de Missao e pelo Chefe do Protocolo, seguido dos funcion:lrios diplomaticos estrangeiros. Estes serao acompanhados pelos funcionarios do Prorocolo. Ao enrrarem na sal:i de audiencia param junto a porta
e fazem uma venia ao Chefe de Estado.
8. Na referida sala, ao fundo, encontra-se o Presidente da Republica que ter:i
- ligeiramente arras - o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros. Em terceiro
plano ficariio a Casa Civil e Milirar do Presidente.
9. 0 Chefe de Missao sera conduzido pelo Chefe do Prorocolo junto do Presidente da Republica (quadro n. 0 I) a quem entregara, em sobrescrito fechado,
as Cartas Credenciais e, eventualmente, as Carras de Chamada do seu antecessor. Nao serao pronunciados discursos. 0 Presidente da Republica passara
as Carras Credenciais e as de Charnada as maos do Ministro dos Negocios
Estrangeiros e, em breves palavras, dar:i as boas-vindas ao novo Embaixador.
10. Feita a entrega das Carras Crdenciais, o Presidente da Republica convida o
Chefe de Missao a passar a outra sala onde conversara com ele na presen~a
do Ministro dos Negocios Estrangeiros e do Secretario-Geral do Ministerio
dos Negocios Estrangeiros, do Chefe de Gabinete e do Chefe do Protocolo.
Terminada a audiencia regressam a sala onde teve Iugar a entrega das
Credenciais. Segue-se a apresenta~ao, pelo Chefe de Estado, dos membros
da Casa Civil e Militar ao Chefe de Missao e a apresel)ta~ao por este ao
Presidente da Republica dos membros do seu sequito. A fim de facilitar as
apresenta~6es o sequiro do Chefe de Missao estar:i colocado no lugar anteriormente ocupado pelos funcion:lrios do Protocolo e membros das Casas
Civil e Militar, em frente, no outro lado da sala (quadro n. 0 2).
11. Depois de os componentes da Casa Civil e Militar do Presidente terem ocupado os seus lugares no fundo da sala, o Chefe de Missao despede-se do
Presidente da Republica e, acompanhado pelo Chefe do Prorocolo, deixa a
sala da audiencia, seguido pelos restantes funcionarios pela mesma ordem
por que enrrararn. Uns e outros farao uma venia a saida (junto a porta).
12. 0 Chefe de Missao e as entidades que o acompanharn retomarao os seus
lugares nos autom6veis que os trouxeram e de novo se formad. conejo
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Quadro 1.

Sala de Audi~ncia

CASAS CIVIL E MILITAR

M!NISTRO DOS N.E.

SECRETARIO-GERAL DO'M.N.E.

D

D
PRES!DENTE DA REPUBLICA

D
CHEFE DA MIS SA 0

D
MEMBROS DA MISSAO

t
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Quadro 2

Sala de Audiencia

MIN!STRO DOS N.E.

SECRETAR!O.GERAL DO M.N.E.

D

D

CHEFE DA MISSAO

PRESIDENTE DA REP0BLICA

D

D

PESSOAL DO PROTOCOLO

t
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encabe~ado pelo aurom6vel que conduz o novo Embaixador que seguir:i

para a sua residCncia ou para Iugar previamente combinado, arvorando,
nessa altura, a sua flamula nacional.

13. A Secretaria-Geral da Presidencia da Republica far:\ publicae na Imprensa
urn comunicado sobre a apresentac;ao de Carras Credenciais pelo novo
Representante Diplom~tico.
17. Visitas do Chefe de Missao ap6s a entrega de credenciais. Depois da
e habitual entre n6s que o novo Chefe de Missiio
visite ou deixe cartiies ao Presidente da Assembleia da Republica, ao Primeiro-Ministro e ao Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a. 0 Servi~o do
Protocolo fornecer:i ao novo Chefe de Missao uma lisra dos membros do
apresenta~iio de credenciais

Governo e outra das Altas Aumridades, oferecendo-se para obter audiCncias com

os alros funcionarios do Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros que o Chefe de
Missiio deseje visitar 68 •

18. Visitas da mulher do Chefe de Missao. Ap6s a entrega das credenciais a
mulher do Chefe de Missao poder~ solicitar, atraves do Servi~o do Protocolo, uma
audiencia a mulher do Presidenre da Republica. A mulher do Ministro dos
Neg6cios Esrrangeiws escar:i presente nesca audiCncia.
A mulher do Chefe de Missao poder~ tarnbem visitar as mulheres do Minisrro
dos Neg6cios Estrangeiros, dos Secret~ios de Estado do Ministerio dos Neg6cios
Esrrangeiros e do Secrerario-Geral do mesmo Ministerio, devendo os pedidos das
visitas serem feiros atraves do Servi~o do Prorocolo. 56 a mulher do Sectet~rio
-Geral retribuir<i a visita pessoalmenre; as mulheres do Ministro e dos Secret<irios
de Escado llmitar-se-ao a enviar can6es 69 .

19. Termo das fun~oes do Chefe de Missao. De acordo com as disposi~oes j~
referidas da "Conven~ao de Viena'' de 1961 o termo das fun~iies do Chefe de
Missao dever~ ser notificado ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros. Se o Chefe
de Missiio exerceu as suas fun~iies por urn petlodo superior a dois anos poder~
solicitar uma audiencia de despedida ao Presidente da Republica. Se a sua missao
durou menos de dois anos limirar-se-:i a assinar o livro de cumprimenms da

Presidencia da Republica.
0 Chefe de Missiio far~ visitas de despedida ao Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros, ao Secrerario-Geral e ao Chefe do Protocolo e deixar~ cartoes de
visita ao Presidente da Assembleia da Republica, ao Primeio-Ministro e ao
Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a.
0 Secret~rio-Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, oferecer~ ao
Chefe de Missao que parte, em representa~ao do Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros, urn almo~o de despedida.
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A mulher do Chefe de Missao podera, tambem, solicitar uma audi~ncia a
mulher do Chefe de Estado para dela se despedir, caso o seu marido tenha estado
acreditado junto do Governo portugu~s por urn espas;o superior a dois anos.
Podenl, ainda, efecwar uma visita de despedida a mulher do Ministro dos
Negocios Estrangeiros.
0 Chefe do Protocolo ou, no seu impedimenta, o funcionario que o substituir
comparecera no aeroporto, para apresentar cumprimentos de despedida ao Chefe
de Missao, sempre que a sua partida tenha Iugar de segunda a sexta-feira entre as
09.00 e as 20.00 horas (aos Sabados, Domingos e feriados o Protocolo do Estado
apenas mandara reservar sala VIP).
20. Falecimento do Clrefe de Missao. No caso de urn Chefe de Missao acreditado junto do Governo Portugu~s falecer no decurso da sua missao haver:i que disdnguir duas hip6teses: o falecimenm ocorre em territ6rio ponugues ou no estrangeiro.
•
· Na primeira hipotese e logo que haja conhecimento oficial do ocorrido
serao expedidas instrus;6es ao Chefe de Missao de Portugal no pa(s que o
falecido representava para apresentar as con~olCncias do Governo PortuguCs ao

Governo respectivo. 0 Chefe da Casa Militar do Presidente da Republica e o
Chefe do Protocolo irao a resid~ncia do falecido ou a chancelaria da Missao
respectiva deixat cart6es e assinar o livro de condolencias em nome, respecti':amente, do Presidente da Republica e do Ministro dos Negocios Estrangeuos.
0 Chefe do Protocolo contactara o Decano do Corpo Diplomatico e o substituro do Chefe de Missao falecido a fim de ser esrabelecido o cerimonial que
deved ser adoptado no funeral. Dado o grande numero de Chefes de Missao
acmalmente acredimdos entre n6s, a diversidade de culturas, de religHio e de costumes funed:rlos de cada pais representado, as normas a seguir em cada caso
podem variar bastante, indo desde uma cerim6nia muim simples na altura do
em barque da urna funed:ria para 0 seu destino are as exequias solenes, com cortejo
e escolta militar.
·

Na hipotese do Governo em questao e da famflia do falecido desejarem exequias solenes o Servis;o do Protocolo deve organizar a cerimonia que podera assumir a seguinte fotma:

I. A urna partira da resid~ncia do falecido ou do templo em que for depositada.
2. Se houver cerimonia religiosa a ela assistirao o Ministro dos Negocios
Estrangeiros, urn representante do Presidente da RepUblica, o Corpo

Diplomatico, o Secretario-Geral do Ministerio e outros Altos Funcion:irios
do mesmo Ministerio e ainda as Altas Autoridades que dcsejarem estar presentes.
3. No caso de n:io haver cerim6nia religiosa estas mesmas enddades estar3o

presentes a safda do feretro do local onde a urna se acha depositada.
4. A safda da urna ser-lhe-ao prcstadas honras militates.
5. Formar-se-a urn cortejo na seguinte ordem: a} Escolta militar; b) Carro
li\nebre; c) Carro do Sacerdote da religiao do falecido, se o houver; d) Carro
da famllia do falecido; e) Carro do representante do Presidente da
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Republica; f) Carro do Decano do Corpo Diplomarico; g) Carras dos
Embaixadores acreditados em Portugal; h) Carro do Ministro dos Neg6cios
Estrangeiros 71 ; i) Carras de outros membros do Governo; j) Carros dos
Encarregados de Neg6cios; k) Carro do substituto do falecido; f) Carros do
restante pessoal da Missao.
6. Quando se chegar ao local do embarque da urna (aeroporto, gare terrestre
ou maritima) ou do seu dep6sito, poded haver uma breve cerim6nia religiosa de ben~ao da urna.
7. Na altura do embarque au do dep6sito da urna serao prestadas novamente
honras militates.
Este esquema de cerim6nia ~ meramente exemplificarivo e podera ser alterado em v<irios dos seus aspectos e re~uzido mesmo a simples cerim6nia do

embarque ou dep6sito da urna funeraria. Tudo depended, como ja dissemos,
das inten~6es manifestadas pelo Govern a e pela familia do Chefe de Missao falecido.
No caso do Chefe de Missao f.llecer no estrangeiro o Presidente da Republica e
o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, por interm~dio do Chefe do Protocolo,
enviarao telegramas de condolencias ao Chefe de Esrado e ao Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do pals que o f.llecido representava. 0 nosso Chefe de Missao
nesse pais receber:i igualmente instruc;6es para apresenrar condo1Cncias em nome

do Governo Portugues a familia do falecido e para participar nas cerim6nias filnebres que tiverem Iugar. 0 Chefe do Protocolo apresentar:i, tamb~m, condolencias
em nome do Ministro dos Neg6cios Estrangeiros ao Encarregado de Neg6cios do
pais cespectivo 72 .

§4.0
CERIMONIAL RELATNO A OUTRAS ENTIDADES
21. Precedencias das Altas Auroridades. Entre n6s e para o efeito de se esrabeJecer as precedCncias nas cerim6nias oficiais ex.iste uma Iista que inclui, alem dos
represenrantes dos 6rgiios de soberania, diversas ourras autorldades civis e milirares, a que se chama "Lista de PrecedCncias das Altas Auwridades". Antes da
Revolu~ao de 25 de Abril esta lista, elaborada pelo Servi~o do Protocolo, era aprovada pelo Chefe do Governo. Ap6s a Revolu~ao e durante o periodo dos
Execurivos provis6rios a lista passou a ser aprovada pelo Presidente da Republica,
pdtica que, infi:lizmente, nao foi alrerada ap6s a aprova~ao da Constitui~ao de

1976.
11
Tracando.se do funeral de urn membra do Corpo Diplomatico o Ministro dos NegOcios
Esrrangeiros em sua homenagem abdica nesre caso da sua precedencia sabre os Chefes de Missiio.

12
Vide Jean Serres, Manuel Pratique de Protocole, 1960, ps. I 16~8; H. Mendonr;:a e Cunha,
Regras do Cerimonial Portugues, 1976, ps. 62-4. 0 Regulamento de Continc!ncias e Honras Militares
derermina, no seu artigo 151. 0 : "Quando ocorra folecimmto do Cheft de Estado utrangtiro ou de qual~
qua repreuntante de mtriio estrangeira ser-lhe-iio prestadas tiS honr4J fi1nebres militares que mperionnente
/orem detenninrldas".
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A Ultima lista aprovada, ap6s a revisao constirucional, com a data de 22 de
Fevereiro de 1983, e a seguinte:
1. 0
2. 0

-

Presidente' da Republica
Presidente da Assembleia da Republica

-

Primeiro-Ministro

-

3. 0
4. 0
5. 0

-

Preside,nre do Supremo Tribunal de Justi<;a
Presidente do Tribunal Constitucional

6. 0

-

Vice-Primeiros-Ministros

7. 0

-

-

Minisrro dos Neg6cios Estrangeiros (quando em visitas de Estado em
Portugal e no Estrangeiro)
. 8. 0 ~ Minisrros da Republica para os A<;ores e para a Madeira
9. 0

-

10. 0
11. 0
12. 0

-

13. 0
14. 0
15. 0
16. 0
17. 0

-

Restantes Minisnos

Governador de Macau
Chefe do Estado-Maior-General das For<;as Armadas
Vice-Chefe do Estado-Maior-General das For<;as. Armadas e Chefes do
Estado-Maior dos ramos (segundo as suas antiguidades no cargo e no
posto)
Presidente do ConseU10 Nacional do Plano
Presidentes das Assembleias Regionais dos A<;ores e da Madeira
Presidenre da Assembleia legislativa de Macau
Presidentes dos Governos Regionais dos A<;ores e da Madeira
Restantes membros do Conselho de Esrado, a saber:
-

18. 0
19. 0
20, 0
21. 0
22. 0
23. 0

-

Provedor de Justi<;a
Antigos Presidentes da Republica eleiros
Cinco cidadaos designados pelo Presidenre da ·Republica
Cinco cidadaos designados pela Assembleia da Republica

Secretarios de Estado
Subsecrer:irios de Estado
Presidente da Ci\mara Municipal onde a cerim6nia river Iugar
Governador Civil do disrriro onde a cerim6nia river Iugar
Presidenres ou Secretarios-Gerais dos Partidos (quando deputados)
Represenranres dos Partidos Politicos com assento na Assembleia da
Republica, a saber:

- P.S.
- P.S.D.
- C.D.S. - P.P.
-P.C.P.
24. 0
25, 0
26. 0
27. 0
28. 0
29. 0
30. 0
31. 0

-

Depurados il Assembleia da Republica
Procurador-Geral da Republica
Secret:irio-Geral do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros
Presidenre do Supremo Tribunal Adminisrrativo
Presidenre do Tribunal de Comas
Presidente do Supremo· Tribunal Milirar
Comandante Naval do Conrinenre
Comandante do Comando Operacional da For<;a Aerea
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32.0- Comandantes das Regi6es Militares (zona norte, centro e sui) e
Governador Militar de Lisboa (segundo as suas antiguidades no cargo)33.0- Comandantes Gerais: Guarda Nacional Republicana, Guarda Fiscal e
Policia de Segutan~a Publica.
A Lista de Precedbzcias que transcrevemos foi contestada pelo Presidente do
Tribunal Constitucional que reivindicou a posi~ao 4 nessa lista, ou seja, preced~n
cia sabre o Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a .
. Pelo despacho de 17 de Agosto de 1984 o Presidente da Republica entendeu
que, en quanta o assunto nio fosse resolvido par via legislativa, a posicyao tradicional do Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a, indicada na lista atr:ls transcrita, deveria ser mantida.
Em muiros outros aspectos esta lista deveria ser revista e objecto de urn estudo
cuidadoso no 3mbiro do Governo, que nos parece ser a enridade constitucionalmenre competence na materia, atraves do servicyo do Prorocolo do Estado, como

hoje esd. clararnente estabelecido pelo Decreta-Lei n. 0 49/94, de 24 de Fevereiro
(alfnea a) do anigo 13. 0 ) . Apos a Revolu~ao de 25 de Abril e ate a extin~ao do
Conselho da Revolu~ao, resultru,Jte da revisao constitucional de 1982, verificou-se
uma predominancia excessiva das autoridades militares em rela~ao :ls autoridades

civis, o que constimfa uma aberracya:o num Esrado organizado democraticamenre.
Desta simacyao transit6ria resulrou uma enorme subida na escala de precedencias

das Altas Autoridades de certas autoridades militares com consequente degrada~ao de importantes autoridades civis, como e o caso do Pmcurador-Geral da
RepUblica, e ate de membros do Governo como acontece com os Secret<lrlos de
Estado. Desde que essas autoridades militares deixararn de exetcer fun~6es polfticas, ap6s a revisio constitucional de 1982, parece l6gico que as posicy6es que
det~m na referida lista de precedencias deveriarn
~ao da organiza~ao democratica do Estado. Em

ser revistas a luz da normalizasentido inverso o 8. 0 Governo

Constitucional assumiu, porem, o compromisso de propor que imediatamente a

seguir aos Ministros fossem colocados o Chefe do Estado-Maior-General das
For~as Armadas, bern como o Vice-Chefe do Estado-Maior-General das For~as
Armadas e os Chefes de Estado-Maior dos rarnos. No projecto da Lei de Defesa
Nacional apresentado a Assembleia da Republica em 7 de Outubro de 1982, no
seu artigo 57. 0 , nU.mero 5, procurou-se ir mais lange com a seguinte disposicyio:

''Para efoitos do. Protocolo do Estado, o Chefi de Estado-Maior-General das Porras
Armadas t ·colocado imediatamente a seguir aos Ministros de Estado e ao Ministro
dos Negocios Estrmzgeiros; o Vice-Chefi do Estado-Maior-General das Porras Annadas
e os Chefis de Estado-Maior dos ramos siio colocados, de acordo com as respectivas
antiguidades, imediatamente ft seguir aos restantes Ministros'~ Par esta dispasicyao o,
Chefe de Estado-Maior-General das For~s Armadas teria precedencia sabre os
Ministros, com excep~ao dos Ministros de Estado e do Ministro dos Negocios
Estrangeiros. A disposi~ao foi, porem, rejeitada pela Assembleia da Republica e
nao consta da Lei de Defesa Nacional que foi aprovada e publicada em 11 de
Dezembro de 1982.
Helder Mendon~a e Cunha na segunda edi~ao do seu livro Regras do Cerimonial Portuguh indica uma lista corrigida de preced~ncias das Altas
Autoridades, que e.mbora nao aprovada oficialmente, tern sido aplicada pelos
Servi~os do Protocolo. A modifica~ao mais importante introduzida nesta lista e
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a da preced~ncia do Procurador-Geral da Republica sobre o Chefe de Estado-Maior-General das Fon;as Armadas, restabelecendo o principia consagrado nas
democracias ocidentais da· precedCncia das autoridades civis sobre as milirares.

De acordo com o mesmo principia os Presidentes do Supremo Tribunal
Administrativo e do Tribunal de Contas, assim como o Provedor de Justi~a,
passam a ter preced~ncia sabre os Chefes de Estado-Maior das Armas. Pela lei
n. 0 7/93, de 1 de Mar~o, ficou estabelecido que os presidentes dos grupos
parlamentares com representa~ao na mesa da Assembleia da Republica
terao Iugar, na lista das precedCncias oficiais, logo a seguir aos Secret:i.rios de
Estado.
Em virtude do Governo nao ter ainda procedido a uma defini~ao clara das precedencias das charnadas Altas Autoridades, a lista destas preced~ncias tern andado
urn tanto confusa e ao sabor da interferCncia de entidades que n:io

rem competCn-

cia na marfria.

22. Preced~ncias militares. Alem das preced~ncias das entidades militares com
determinadas fun~6es, incluidas na lista das Altas Autoridades, hi que ter em
conta as precedencias entre as dlversas patentes militares e as respecrivas equivalCncias entre as diversas armas.

Segundo o artigo 9. 0 do Regularnento de Continencias e Honras Militares "nas ·
forras armadas, os gratiS de hierarquia mi!itar, para eftitos de continCncias e honrtts
mi!itares, agru.pam-se como consta no quadro seguinte'~·

CATEGORIA

1.'

ARMADA

EXERCITO E FORQ\AEREA

Almirante da Armada
Almirante
Vice-almirante

Marechal
General (4 estrelas)
General (3 estrelas)
Brigadeiro

Contra-almirante

2.1.

3.•

Capitao~de-mar-e-guerra

Coronel

Capitao-de-fragata

Tenente-coronel

Capitiio -tenente

Major

Primeiro-tenente

Capitiio

Segundo-tenente
Guarda-marinha e sub tenente

Alferes

Aspirame a oficial

Aspirante a oficial

Tenente

No que se refere a precedencia das tropas em formarura ou em parada o
mesmo-Regulamento, no seu artigo 97. 0 , Anexo N, determina que "nas formatu-

ras e desfiles em que tomem parte for~as dos diferentes ramos das fot~as armadas

MANUAL DIPLOMATICO

165

e fon;:as de seguranl):a, a ordem de precedencia a considerar, da direita para a
esquerda (quando em linha) ou da frente para a retaguarda (quando em coluna),
sed. a seguinte:

a) Estabelecimentos militares de ensino:
Collgio Militar;
Instituto Militar dos Pupilos do Exlrcito;
b) Estabelecimentos de ensino mperior militar:
Escola Naval;
Academia Militar;
Academia da Forfa Alrea;
c) Armada;
d) E:drcito:
Infontaria,·
Artilharia (ligeira, pesada e anti alrea);
Cava/aria;
Engenharia;
Trammiss6es;
ServifO de saude;
Servifo de administrafiio militar;
Servifo de Material.
e) Forfa Alrea;
f) Forfas de Seguranfa;
Guarda Nacional Republicana;
Guarda Fisca£ Pollcia de Seguranca Publica':
A mesma disposi~ao esrabelece ainda que "havendo tropas apeadas, motorizadas
e a cavafo, constituir~se-iio, de acordo com o disposto no mimiro anterior, tr2s grupos,
com a seguinie precedencia:
a) Tropas apeadas;
b) Tropas a cavalo;
c) Tropas motorizadas".
23. Preced~ncias entre funcionarios diplomaticos e militares. Uma Ordem
de Servi~o (163) do Ministro dos Negocios Estrangeiros, datada de 19 de
Dezembro de 1951, fixou as equival~ncias entre as categorias dos funcionisios
diplom<iticos e as patentes dos oficiais militares. Estas equivalencias vieram, com
o decorrer do tempo, a ser objecto de diversas correc'16es, algumas impostas

pelas modifica~6es introduzidas nas patenres militates. Em 1976, Mendon~a e
Cunha, no seu Cerimonial Portugues, indica urn novo quadm de equivalencias
diferente do estabelecido em 1951, mas nao indica a fonre oficial onde esse quadro se baseia. Tal quadro de equival~ncias, no entanro, ficou prejudicado com as
novas lisras de precedencias que foram postas em vigor apos a Revolu~ao de 25
de Abril e que rraduziram uma ascensao na escala de precedencias de alguns
milirares com determinadas fun116es. Torna-se pois necessaria reform"ular esse

quadro

a luz das

disposi~6es em vigor. Com base na lista de preced~ncias das
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A!tas Autoridades, actualmente em vigor e as disposi~6es do Regulamento de
Contine~ncias e Honras Militares e da Ordenan~a do Servi~o Naval, elabodmos
o quadro de equival~ncias seguinre:
Embaixador

Almirante e General (4 estrelas)

Ministro Plenipotenci:irio de 1. a classe

Vice-almirante e General (3 estrelas)

Ministro Plenipotenci:irio de 2.a classe

Contra-almirante e Brigadeiro

Conselheiro

Capitiio-de-mar-e-guerra e Coronel

1. 0 Secret:irio de Embaixada

2. 0 Secret3.rio de Embaixada

3. 0 Secret:irio de Embaixada

Capitao-de-fragata e Capit1io-tenente,
Tenente-coronel e Major

Primeiro-teneme e Capitao
Segundo-tenente, Guarda-marinha e Subtenente

Tenente e AJfe.res

•

Os Marechais e Almirantes da Armada nao figuram nesre quadro porque rem
sabre os Embaixadores.
De acordo com o prindpio reproduzido na Ordem de Servi~o de 19 de
Dezembro de 1951, mantido sempre inalterado, em igualdade de categoria o funcionario diplomatico tern preced~ncia sobre o militar.
preced~ncia

24. Preced~ncias de cortesia. Alem das preced~ncias de caracter oficial formalmente fixadas ha que ter em conta certas preced~ncias que poderemos chamar de conesia. Com efeito por vezes sao convidadas a participar em cerim6nias

oficiais determinadas personalidades cujas preced~ncias nao se acham fixadas oficialmente. H<i que ter em conta a situac;ao oficia1 e social destas diversas personalidades e colod-las numa posi~ao em que elas se nao sintam diminuldas ou
tratadas com me nos aten~ao. No caso destas personalidades- dirigentes de organizac;6es culrurais ou humanid.rias, figuras proeminentes do mundo ciendfico,

literario ou artlstico, etc. - devera ter-se em considera~ao os lugares publicos que
ja exerceram, as distin~6es honorlficas que lhe tenham sido conferidas e outros
elementos que permiram esrabelecer uma escala de precedencias entre essas roes-

mas personalidades e, se posslvel, uma equival~ncia com certas personalidades
oficiais.
Trata-se de uma materia delicada em que e exigido muito born sensa e por
vezes ate a necessidade de algumas explica~6es para evitat susceptibilidades e por. ventura reclamac;6es.
Nesta mat~ria <lS pessoas deveriam proceder, naruralmenre, com algoma humildade, o que infellzmenre nem sempre acontece. A este respeiro recordamos uma
observa~ao feita por Bernard Baruch, o famoso conselheito de vacios Presidentes
americanos, a que alguns chamaram o Ptesidente honoraria dos Estados Unidos.
Uma vez em que participou num banquete oficial, alguem fez-lhe notar que lhe
tinha sido dado urn Iugar ~ mesa pouco compatlvel com a sua elevada posi~ao
social. Baruch limitou-se a dizer: The ones who care dont count, the ones who count
dont care.
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§ 5.0

HONRAS MILITARES
25. Honras militares. Determina o artigo 11. 0 do "Regularnento de Contin~n
cias e Honras Militates}) que (em terra, os Chefos de Estado estrangeiros ou os embaixadores que oficialmente os representam e os men:bros das fomllias reais reinantes que
oficialmente representem os respectivos monarcas teem direito a honras iguais as prestadas ao Presidente da Republica'~ A refer~ncia a embaixadores que oficialmente
represenrem os respectivos Chefes de Estado deve enrender-se como respeitando a
embaixadores que tenham sido designados expressamente para representar o res-

pectivo Chefe de Estado numa determinada cerimonia oficial. 0 mesmo entendimento e de aplicar a refer~ncia a membros de famllias reinantes que oficialmenre
representem os respectivos soberanos.
As honras mencionadas no citado artigo acham-se descritas em ponn.enor no

Quadro B do referido Regularnento e sao as seguintes:

A - Chefos de Estado estrmzgeiros:
a} Constitui~ao das guardas de honra:
I. Urn batalhao completo (ou equivalente).
2. Estandaite Nacional.
3. Banda de musica.
4. Fanfarra.
5. Estandarte ou guiao (caso exista na unidade que forne~a a guarda de
honra).
b) Hinos e marchas:
I. Quando a guarda de honra presta conrinencia a pe firme:
- Hino da na~ao respectiva, seguido do Hino Nacional.
2. Durante a revista a guarda de honra:
- Uma marcha militar (nunca o Hino Nacional).
c) Durante o desfile da guarda de honra:
- Uma marcha militar (nunca o Hino Nacional).
d) Contin~ncias a prestar pela guarda de honra a pe firme:
1. Apresentar armas.

2. Oficiais (e sargentos com comando) armadas de espada abatem esta.
3. Oficiais (e sargentos com comando) armadas de pistola fazem a con0
tin~ncia do artigo 2. do capiftulo I do Regulamento.
4. 0 Estandarte Nacional perfila e a sua escolta apresenta armas.
5. 0 estandarte ou guiao perfila.
e) Conrinencias a prestar pela guarda de honra durante o desfue:
I. Pequenas unidades e subunidades: continencia a direita {esquerda).
2. Pelot6es: olhar a direita {esquerda).
3. Os oficiais {e sargentos com comando) armadas de espada abatem
esta e rodam a cabe~a para o llanco indicado.
4. Os oficiais (e sargentos com comando) armadas de pistola executam
a contin~ncia do artigo 2. 0 do capitulo I do Regularnenro e rodam a
cabe~a para o llanco indicado.
5. Os oficiais e sargentos armadas de pistola-metralhadora mantem esra
vertical (ombro-arma) e rodam a cabe~a para o llanco indicado.
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6. 0 Estandarte Nacional e o esrandarte (guiao) perfilarn mantendo a
haste vertical e a escolta continua a olhar em frente.

j)

Consritui~ao

das escoltas de honea:
I. Normalmente: urn gtupo.
2. Nas grandes solenidades: urn regimen to.
g) Salvas;
Vinre e urn tiros.

B - Embaixadores em representafilo oficia/ dos respectivos Chefis de Estado e manbros das fomilias reinantes em representttflio oficial dos respectivos monarcas:
a) Constitui~ao das guardas de honea:
I. Urn batalhao (ou equivalente) a duas companhias.
2. Estandarte Nacional
3. Banda de masica.
4. Fanfarra.
5. Estandarte ou guiao {caso exista na unidade que fornece a guarda de
honra).
b) Hino e marchas:
I. Quando a guarda de honra presta continencia a pe firme:
Marcha de continencia {quando nao haja banda de masica).
2. Durante a revista a guarda de honra:
U m a marcha mili tar.
3. Durante o desfile da guarda de honea:
U rna marcha militar.
c) Continencias: como no caso dos Chefes de Estado esrrangeiros.
d) Consrirui~ao das escoltas de honea:
I. Normalmente: urn esquadrao.
2. Nas grandes solenidades: urn grupo.
e) Salvas:
Vinte e urn riros.
26. Cerimonial nas visitas a unidades e estabelecimentos mllitares em terra e
no embarque e desembarque de naves milirares. Quer na visita de altas entidades
a unidades e esrabelecimentos milirares em terra, quer no embarque e desembarque dessas mesmas entidades em naves militares, haver:i que observar o cerimonial
que se acha esrabelecido nos regulamenros militares. Examinemos em seguida as

normas estabelecidas em rela~ao as varias hip6teses:

a) Visitas a tmidader e ertabelecimentos militares em terra.
De acordo com as d.isposi~6es dos arrigos 119.0 (chegada) e 120. 0 (partida) do
Regulamento de Continencias e Honras Militares, o cerimonial a observar n3.s visi~
tas por altas entidades a unidades e estabelecimentos militares em terra, eo seguime:

- Chegada:
I. Uma guarda de honra de acordo com as regras que examin:l.mos no par:igrafo anterior relativo as honeas militares.
2. A entidade visitante devera ser aguardada pelo com andante da unidade ou
estabelecimento acompanhado de urn oficial {adjunto, oficial de servi~o ou
outro), junto do local em que a mesma entidade se apear:i da viatura que a
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transporta. Quando a entidade visitante for de caregoria superior ao coman-

dante, director ou chefe de quem depende o comandante da unidade ou
estabelecimento visitado, sed. recebida par esse comandante, director ou

chefe, acompanhado pelo comandante da unidade, director do estabelecimento ou chefe e pelo oficial de servic;o.
3. 0 local onde a entidade visitante se apeia devenl. situar-se, quanta possfvel,

no flanco direito da guarda de honea, num alinhamento paralelo

a frente da

mesma e que passe pelo pan to de continCncia. As viamras do visitanre e sua
comitiva, logo que desocupadas, e antes de sec prestada a continCncia pela

guarda de honea, devecao abandonar rapidamente a area de formatura e deslocarem-se para local adequado previamente estabelecido e que dever:i sec
indicado aos condutores par ~lementos para o efeito designados.

4. Ap6s serem prestadas as honras devidas (contin~ncia, salvas, revista e desftle
da guarda de honea, roque de sentido quando a entidade entra na unidade
ou estabelecimento, i~ar de distintivos, etc.), dever:i proceder-se, em local
apropriado, a apresentac;iio de cumprimentos por parte dos convidados presentes de categoria mais elevada, de mdos os oficiais, bern como de represenrac;6es de sargentos e prac;as e de .funcion<irios civis, se foe caso disso. Para
este efeito, todos os oficiais e convidados aguardarao no referido local colocados par ordem hienirquica. A apresenta~:io sed feita pelo comandante,
director au chefe, sob a forma de cerim6nia breve.

5. Seguidamente, desenvolver-se-:1 o programa estabelecido para a visita.

-Partida:
1. Os cumprimentos de despedida ser:io muito mais breves, n:io havendo em
regra cumprimentos individuais. Estar<i presente o comandante, director ou

chefe (e o seu superior hier:irquico, se for caso disso) acompanhado dos oficiais mais graduados, oficiais estes que formacao em linha, quanta possfvel

pr6ximo do local de saida.
2. 0 toque de sentido e o brado de armas precederiio a entrada da entidade na
viatura que a transporta.
3. N:io se executar:io salvas.

b) Visitm a bordo de navios de guerra portugueses
De harmonia como artigo 122, 0 do Regulamento de

Contin~ncias

e Honras

Militares "a bordo dos navios de guerra seguir-se-:io as disposi~6es constantes da

Ordenanc;a do Servic;o Naval".
11

A 0rdenan~a do Servi~o Naval" 73 contem diversas disposi~6es sabre visitas oft-

dais a bordo dos navios da Armada regulando as honeas militares a prestar nas visitas de: 1) Chefes de Estado estrangeiros, membros de famllias reais e embaixadores
em represenrac;iio dos respectivos Chefes de Esrado; 2) Funcionacios diplomaticos e
consulares portugueses; 3) Funcion:irios diplom<iticos e consulares estrangeiros acre-

ditados no nosso pafs. A Ordenanc;a contem ainda disposic;6es regulando a materia
das visitas dos comandantes de navios da Armada visitando portos estrangeiros aos
funcion<irios diplom<lticos e consulares portugueses e vice-versa.
73 Aprovada pelos Decretos n. 0 ' 10.574 e 23.002 de, respectivamente, 9 de Abril de 1931 e 30 de
Agosto de 1933; com as aJtera~6es aucorizadas pelo Decreta n, 0 44.887, de 20 de Fevereiro de 1943. As
disposi~6es citadas levam a indica~ao do nU.mero da aJrera~o quando for caso disso.
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Quanto ao primeiro caso determina o artigo 2.2.2.3 da Ordenan~a (Aitera~iio
n. 0 6) o seguinte:
.
.
'/los presidentes das reptlblicas estrangeirtts, soberttnos e pessotts de fomilias rea is, ou
Clujes de Estado que pertellfdm a uma confederafiio e aos embaixadores que os
representem~ seriio prestadas honrtts idinticas lu determiwulas nos artigos anteriores
para o Presidente da Reptlblica, ifando-se, porem, no tope grande a bandeira da nafiio
a que pertenfam, a qual poderd ser mbstitulda, quando visitem os navios da Armada,
pelo respectivo ertandarte ou distintivo privativo, havendo-o. Os clarins tocariio a marcha de contin~ncia ou, quando houver banda de mtlsica, esta executard o hino da respectiva nacionalidade, seguido do hino nacional. § 1. 0 Quaisquer Otltras honras poderiio ser prestadas as entidades a que se refere este artigo, q11ando as circunstilncias o
indiq11em. § 2. 0 Quando se tmha de prestar honras a mais de uma das entidades
acima mencionadas e da mesma categoria, a precedbtcia serd estabelecida pe!a ordem
a!fobetica em lingua ftancesa dos names das respectivas nafiies".
As honras a prestar ao Presidente da Republica referidas neste artigo sao as descritas no artigos 2.2.2.1 e 2.2.2.2 da Ordenan~a.
•
Se o Presidente da Republica visita urn navio da Armada (e similarmente as
entidades referidas no artigo 2.2.2.3) ser-lhe-iio prestadas as seguintes honras (de
acordo com o artigo 2.2.2.2):
"(1) Quando estiver a vista 0 distintivo.
a) 0 navio embandeirard com as bandeiras nacionais nos topes;
b) A guarnifiiO formard para honras militares;
c) Os ojiciais par ordem de graduafiies e antiguidades postar-se-iio em forma-

tum junto do porta/6 de honra;
d) Os sargentos de manobra formarao par antevante do porta/6 de honra;
e) A guarda formard jumo do porta/6 e a esq11erda da jimnatura de oficiais;

{2) Quando a embarcafi10 se aproximar do navio, a guarnifi10 estmderd em contin~ncia pela borda e passadifos;
{3) Ao mtrar a bordo:
a) 0 distintivo presidencial serd ifado no tope grande, arriando-se a bandeira
nacional q11e nele ertava ifada;
b) Os sargentos de manobra forao a um tempo o sinal de apito regulamentar;
c) A guarda apresentard annas e os clarins tocariio a marcha de continCnda, ott
a banda de mtlsica, havendo-a, exectttttrd o hino naciona~·
d) 0 comandame do navio ird recebe-lo ao patim infirior da ercada do porta/0;
( 4) Depois de entrar a bordo, a guarnifiio voltard a formatllra inicia/, logo que
seja obtida a respectiva atltorizafi1o;
(5) Ao sair de bordo:
a) A guarnifiiO estenderd em contin~ncia pela borda e passadifOS e soltard tr~s
((

•

1J

vtvas;

b) Os sargentos de manobra foriio a um tempo o sinal de apito regulamentar;
c) A guarda apresentard armas e os clarins tocariio a marcha de continincia, ott

a banda de mtlsica, havendo-a, executard o hino nacionak
d) 0 comandante do navio ird de1pedir-se ao patim infirior da escada;
e) 0 navio salvard com 21 tiros, quando a embarcafi10 se tiver afastado mficientemente;
f) 0 distintivo serd arriado ao ultimo tiro da salva e st1bstit11ido pe!a bandeira
nacional,-
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a formatura

(1) Quando detxar de se reconhecer o distintivo pmidencial:
a) 0 navio arriard as bandeiras nacionais nos topes;
b) A guarniriio destrorard.
§ 1. Se o navio de guerra for navio-escola, cruzando vergas para pano redondo, a
guarniriio subird aos mastros, estenderd nas vergas e dard nesttt posiriio os
vivas regulamentares ao sinal de apito do mestre do navio.
§ 2. o Se o navio da Armada visitado pelo Pmidente da Reptiblica pertencer a uma
forra naval e tiver a bordo o comandante da forra, serd este oficial quem o
ird receber ao patim infirior da escada, acompanhando-o igt<almente all a{
quando se retirar. 0 comandante do navio, neste caso, receb~-lo-d no patim
mperior da escada, onde igt<almente o ird acompanhar a retirada. Os oficiais
que compiiem o estado-maior do comandante da forra naval incorporar-se-iio
com a oficialidade do navio, mantmdo-se a ordem de graduaroes e antiguidades. Quando o chefi do estado-maior for mais graduado 011 antigo que o
comandante do navio, este receberd o Pmidmte a mtrada do porta/0 e o
chefi do estado-maior no patim sttperior da escada, locats estes onde i't salda o
deveriio acompanhar.
§ 3. 0 Enquanto o Pmidente da Reptiblica estiver a bordo de a/gum navio, este niio
corresponderd a salva algt<ma'~
0

Quanta ao segundo caso, estabelece o artigo 2.2.2.13 da Ordenan~a que
quando os embaixadores e ministros plenipotenci:irios, nos portos das nac;6es em

que prestam servi~o, forem a bordo de qualquer navio da Armada em visita oficial,
previamente anundada, ser-lhe-a:o prestadas as seguintes honras:

"(1) Quando estiver a vista 0 distintivo:
a) A gt<arniriio formard para honras militares;
b) Os oficiais por ordem de graduariies e antiguidades postar-se-iio em forma-

tum junto ao porta/0 de honra;
c) A gt<arda formard junto do porta/0 e a esquerda da formatura de oficiais.
(2) Ao entrarem a bordo:
a) A gtlarda apresentard armas e os clarins tocariio o sinal de continCncia n.0 1,
ott a banda de nttlsica, havendo-a, executard o hino uMaria da Fonte':·
b) 0 comandante ird receM-Ios ao patim sttperior da escada.
(3) Ao sa/rem de bordo:
a) A gt<arda apmmtard armas e os clarins tocariio o sinal de continincia n. 0 1,
ou a banda de mUsica, havendo-a, executard o hino ((Maria da Fonte'~
b) 0 comandante ird despedir-se ao patim mperior da escada;
c) 0 navio salvard com 19 tiros para os primeiros e com 11 tiros para os segtmdos;
d) A bandeira national serd irada 110 tope de proa durante a salva.
(4) Quando a embarcariio se afostar, os oficiais e restante gt<arniriio destrorariio".
No que diz respeito aos fundon:irios consulares portugueses determina o arcigo

2.2.2.15 da Ordenan~a que 'nos comules de qua~uer classe com graduariio de consules-gerais e aos comules, nos portos da drea da suajurisdiriio, seriio prestadas as segt<intes honras quando forem a bordo de qua~uer navio da Armada em visita ofidal ammciada:
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(1) Quando a embarcariio se aproximar:
a) 0 comandante, o imediato, os oficiais de dia e restantes oficiais disponlveis,

por ordem de graduaroes e antiguidades, postar-se-iio em formatura junto do
porta/6 de honra;
b) A guarda forman! junto do porta/6 e a esquerda da formattlra de oficiais.
(2) Ao entrarem a bordo:
a) A guarda terti as armas na posiriio de ombro-arma.
(3) Ao safrem de bordo:
a) A guarda terti as armas na posiriio de ombro-amlfl;
b) 0 navio salvard com 11 tiros para c8nsules-gerais e com 7 tiros'para os
outros cOnmles,
c) A bandeira nadonal sera irada no tope de proa durtt11te a salva.
§ 1. 0 Os vice-c8nsules, nas localidades em que niio haja c8nsules ou onde, havendo-os, estejam substituldos por aqueles. teriio, nas mesmas drcunstflncias deste

artigo, as ,mesmas honras que os c8nsules.
§ 2. 0 Quando o comandante do navio for capitiio-de-mar-e-guerra, receberd ao
·porta/6 os cOnsules-gerais, sendo todos os outros funciondrios consulares de
categoria inferior a c8nml-geral recebidos ao porta/6 pelo imediato, pelos oftdais de dia e pelos oficiais que nesse momento estiverem disponfvei/:
Acerca dos funcionirios diplomidcos c consularcs cstrangciros a Ordenanr;a,
no seu artigo n, 0 2.2.2.17 (altera<;iio n. 0 6) estabelece o seguinte: 'Jls honras que
devem prestar-se aos fonciondrios diplomdticos e consulares estrangeiros, quando (orem
em visita oficial previamente anunciada, a bordo de qualquer navio da Armada que
estiver nos portos nacionais ott estrangeiros onde tais agentes exerfam o seu cargo, serlio
as mesmas que se prestam aos (unciondrios portugueses de igual categoria, ifando-se,
porem, no tope de proa a banJeira da nariio a qtte eles pertencerem, na ocasiiio de ser
dada a salva. § Unico. Aos fimciondrios consulares que niio forem cOnsules-gerais, cOnsules ou vice-cOnsules, mas que tenham diploma de agente consular e o competente
exequatur seriio prestadas as mesmas honras que aos c8nsules, quando na localidade
niio haja cOnsul ou vice-cOnsul em servifo efectivo'',
A Otdenan<;a do Servi<;o Naval, como se v~ por esta disposi<;iio, faz uma clara
distin<;iio entre os embaixadores reptesenrando os respectivos Chefes de Estado
para uma cerim6nia determlnada e os embalxadores no exerdcio normal das suas
fun<;6es, hip6tese coberra pelo artigo da Ordenan<;a que acabimos de citas.
A Ordenan<;a do Servi<;o Naval estabelece ainda uma sede de normas que
devem ser observadas quando os navios da Armada pottuguesa visitam pottos dos
pafses onde existe tepresenta<;iio diplomitica e consulas pottuguesa. Essas notmas
estiio con tid as nos attigos 2.3.3 .1 a 2.3.3 .9 da Ordenan<;a (alteta<;ao n. 0 6) e
podem resumir-se da seguinte forma:

a) 0 comandante de uma for<;a naval ou navio solto, quando se ditija para urn
porm esrrangeiro deve avisar por mensagem radiotelegrafica as aumridades

diplomaticas ou consulares pottuguesas do dia e hora da sua chegada a esse
porto, sempre que possfvel, com uma antecedencia superior a vinte e quatro

horas.
b) Logo que chegue ao porto, o comandante mandad urn oficial comunicas a
refetida autoridade diplomitica ou consular pottuguesa a sua chegada aquele
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porto, devendo depois serem trocadas as visitas oficiais de harmonia com os
preceitos da Ordenans:a.
c) Quando se ignore ou haja duvida sabre o grau hierarquico do funcionario
diplom:itico ou consular, dever:i o oficial informar-se convenientemente.
d) 0 mesmo oficial dever:i igualmente inquirir das horas mais convenientes a
que os funcion:irios diplom3.ticos e consulares podem receber as visitas
oficiais.
e) Os almirantes devem fazer a primeira visita aos embaixadores, par ocasHio da
chegada aos porws dos pafses onde estes funcion:lrios estejam acreditados, e
recebem a primeira visita dos diplomatas de categoria inferior e dos funcion:irios consulares.
/) Os vice-almirantes devem fazer a primeira visita aos embaixadores e ministros p1enipotenchlrios e recebem a primeira visita dos encarregados de neg6cios e dos fllncion:lrios consulares.
g) Os contra-almirantes e os capitaes-de-mar-e-guerra, comandantes de forc;a
naval ou navio salta, devem fazer a primeira visita aos funcionirios diplom:iticos e recebem a primeira visita dos cOnsules-gerais e dos funcionirios de
inferior categoria.
h) Os capitaes-de-fragata comandantes devem fuer a primeira visita aos funcion<irios diplom<iticos e aos c0nsu1es-gerais, e recebem a dos outros funcion:irios consulares.
·
i) Os capitaes-tenentes comandantes fazem a primeira visita aos funcion:irios diplom<iricos, aos cOnsules-gerais e aos consules e recebem a dos vice-cOnsules.
j) Os tenentes comandantes devem fazer a primeira visita aos funcion<irios
diplom:lticos e consulares de qualquer categoria.
k) As visitas referidas s6 serao feitas quando o comandante da fors:a naval ou
navio solro chegar pela primeira vez ao porto da residencia dos referidos
funcion:idos diplom:iticos ou consulares, ou depois de ter decorrido urn ana
sabre a sua Ultima estadia nesse porto.
L) As visitas, sempre que as circunstincias o permiram, sera:o feitas dentro do
prazo de vinte e quatro horas a contar da chegada do navio ao porto,
devendo ser retribuJdas dentro de vinte e quatro horas depois das realizadas.

c) Tramporte de altas entidades em aeronaves militares
.
0 Regulamento de Continencias e Honras Militates, no seu Anexo II, estabelece as seguintes normas no caso de embarque e desembarque de altas entidades
em aeronaves militares:
I. A alta entidade sed acompanhada pelo comandante da unidade (e seus
superiores directos, desde que sejam de igual ou maior categoria hier:irquica
que o referido comandante) ate ao lugar de embarque ap6s o cerimonial
descrito mais acima para a visita a unidades militares, quando aplid.vel
(artigo 119. 0 do Regulamento).
2. Ter-se-a presente a conveniencia de reduzir ao mfnimo o nU.mero de pessoas
que cruz am a irea de estacionamento das aeronaves pelo 'que a entidade
competente da Fors:a Aerea devera comunicar esta recomendas:ao ~ entidade
que organiza a cerim6nia em tempo oportuno, de modo que a comidva de
despedida seja tao reduzida qu:into possJvel.
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e recebida,
a escada de acesso, pelo comandante de bordo, que lhe presta a con-

3. A alta entidade, que sed. a Ultima· pessoa a entrar na aeronave,

junto

dnencia e a acompanha ao seu lugar.

4. Sempre que tal for vi:lvel, sera reservada uma cabina especial para transpone de altas entidades e sua comitiva ou pane dela; caso conrr:lrio observar-se-:1 o disposto no n. 0 5 do artigo 18. 0 do Regulamento (que disp6e
que (has aeronaves militares os lugares senfo ocupados por ordem hierdrquica,

da direita para a esquerda e da /rente para a retaguarda'j,
5. A entrada na cabina de pilotagem depende sempre de autoriza~ao do
comandante de bordo; contudo, nao sed. permitida durante as Illanobras

de rolagem, descolagem e aterragem.
6. 0 comandante de bordo informar:l, logo que possivel, todos os locais onde
a aeronave tlver de arerrar da presenc:;a a bordo da aha entidade, informa~ao

essa que sed precedida de autoriza~ao da .mesma.
7. Ao chegar ab aer6dromo de destino o chefe de cabine infotmar:l os passageiros de que se manrenham sentados nos seus lugares are que a alta entidade e respectiva comitiva tenham abandonado a aeronave.
8. No memento da paragem dos momres deve urn a:Ssistente de cabine estar

junto do lugar da alta entidade a fim de lhe indicae o caminho para a porta
por onde se efectua a saida.
9. Na impossibilidade de o fazer pessoalmente, o comandante de bordo designar:l urn oficial da tripula~ao para apresentar os cumprimentos de despedida.
10. A alta entidade sera a primeira pessoa a desembarcar.
11. A comitiva de recep~ao deve ser tao reduzida quanto possfvel.
27. Cerimonial relativo
Condn~ncias

a Bandeira e Hino

Nacionais. 0 Regularnenro de

e Honras Militates, assim como a Ordenanc;a do Servic;o Naval,

concern diversas disposic;6es relativas

a bandeira e ao

hino nacionais que convem

assinalar.

a) Bandeira Nacional
Segundo o artigo 65: 0 do Regularnento ''dentro do territorio nacional a Bandeira

Nacional, quando desfraldada em conjunto com as bandeiras de outros pafses, deve
ocupar o Iugar de honra".

Sendo apenas duas as bandeiras, o lugar de honra e aquele que fica a direita da
segunda bandeira, ou seja, 0 lugar a esquerda para 0 espectador que as olhe de
frente. Quando sao mais de duas bandeiras, no caso de numero fmpar, (3, 5, 7,
9 ... ) 0 lugar de honea e ao centro, com igual numero de bandeiras a direita e a
esquerda. No caso de numeto par (4, 6, 8, 10 ... ) o lugar de honea e aproximadamente ao centro, havendo uma bandeira a mais no lado direito da Bandeira
Nacional em rela~ao ao !ado esquerdo.
Conforme estipula o artigo 163. 0 do mesmo Regulamento em aquartelarnentos
ou esrabelecimenms de tropas estrangeiras em territ6rio nacional, as Bandeiras de

paises estrangeiros nunca serao hasreadas em mastros implantados no solo, mas
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sim em mastros colocados em ediflcios (quarteis-generais), comandos, secretarhs,
messes, etc. 74
0 Regulamento estabelece ainda as seguintes normas relativas ao i«;ar e arriar

da Bandeira Nacional em unidades e estabelecimentos militares:
I. Nas unidades e estabelecimentos militares a Bandeira Nacional e iqada as 8
horas e arriada a hora legal do p6r-do-Sol, aos domingos, feriados e
quando superiormente determinado.
2. Em navios amarrados ou fundeados em 3guas do continence, Regi6es

Aut6nomas da Madeira e Aqores e territ6rio de Macau a Bandeira Na<;ional
e iqada cliariamente as 8 horas e acriada a hora legal do poe-do-Sol.
3. As disposiq6es do numero anterior aplicam-se as fortificaq6es marltimas em
terr.it6rio nacional encarregadas de prestar as honras do porto.

4. Nos portos de mar em que nao haja fortificaq6es encarregadas de prestar as
honras, a Bandeira Nacional sera iqada na sede do comando da Armada,
do Exfrcito ou da For«;a Afrea, por esta ordem e, se visivel do mar, sempre
que no porto fundeie algum navio de guerra nacional ou esrrangeiro

(artigo 53. 0 ).
5. Quando entre o poe-do-So! e a hora do iqar da Bandeira, no dia seguinte,
passar, fundear ou largar de porto nacional algum navio de guerra estrangeiro, nas fortificac;6es maririmas encarregadas de prestar as honras do
porto, e nos navios da Armada, fundeados ou amarrados :\ vista, seni a

Bandeira iqada sem honras, sendo arriada igualmente sem honras logo que
o navio passe ou fundeie.

6. Se este facto se dec perto das horas regulamentares do iqar, a Bandeira sen\
arriada minutos antes dessas horas para ser novamente i«;ada com as honras

devidas (artigo 54. 0 ),
7. As honras a prestar no acto de i«;ar ou arriar a Bandeira Nacional, sao presididas pelo oficial de serviqo e prestadas poe uma forqa armada de efectivo
de pelotao ou, no caso de impossibilidade de se dispor deste efectivo, poe
urn que !he seja o mais pr6ximo.
B. Executa-se o toque de sentido, a for«;a apresenta armas e inicia-se o .i«;ar
(arriar) da Bandeira, ao mesmo tempo que a fanfarra ou terno de corneteiros (Ciarins) executa a marcha de continencia.
9. Poe sua vez, a guarda forma e presta a continencia, regulando a sua actua-

qao pela do pelotiio. 0 tempo de iqar (arriar) da Bandeira e regulado pela
duraqao do toque respectivo.
10. Havendo banda de musica, esta tocara o Hino Nacional em substituiqao da
marcha de condnencia.

II. Nos dias de grande sole nidade, as honras serao prestadas por uma forqa de
maior efectivo, de acordo com as disponibilidades.

74
Quando esra disposi~o foi decrerada j<i haviam decorridos muitos anos sobre a autoriza~o dada as
autoridades mi!itares americanas esracionadas na Base das Lajes para i9lr a bandeira americana, a par com
a Bandeira Naciona1, em mastro implantado no solo. Para cobrir lega1mente esta si(Ual)iiO o Acordo
Tecnico sobre a Base das Lajes, assinado em 1984 incluiu uma disposil)iio que determina que "as Forras d<Js
Estados Unid<Js estiio autorizadttJ, a titulo de amesia, a l1nstear as bandeiras & Portrtgttl e dos EstadoJ Unidos
da Amtrica, /ad<J a !rtd<J, em frente ao ediflcio d<J WI comando':
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12. Qualquer outra for~a que esteja presente a este acto presta honras iguais e
todas as que passem a distancia nao superior a 100 metros olham ao
flanco, nao interrompendo a marcha.

13. Os militares presentes na unidade ou estabelecimentos mas lOra da formatura
e aqueles que, no exterior, passam a menos de 100 metros de distiDcia tomam

a posi~ao de sentido e, voltando a fi:ente para o local onde e i~ada (arriada) a
Bandeira, fazem a condnencia, ou descobrem-se e perfilam-se quando em
traje civil. A continencia dura enquanto a Bandeira sobe ou desce. N:io sendo
esta visivel tomarn apenas a posi~ao de sentido {artigo 56.").
14. A Bandeira Nacional tanto para o acto de i~ar como de pais de arriada, e
transportada par uma pra~a graduada, par forma condigna, em bandeja ou
salva. Swl i~ada {arriada) par graduado (artigo 57. 0 ).
0 Regulamento remete para a Ordenan~a do Servi~o Naval as normas a seguir
quanta a Bandeira Nacional nos navios da Armada. Dessas nor mas convem referir
as seguintes, contidas nos artigos 2.1.1.2, 2.1.1.3 (altera~ao n."' 7) e 2.2.1.1 {alte0
ra~ao n. 5):
I. Nos portos e ancoradouros, a Bandeira Nacional e o Jaque conservar-se-ao
i~ados desde as 8 horas ate ao por aparente do Sol e, permanentemente, a
flamula ou distintivo que a substiruam.
2. Nos porros estrangeiros, quando a latitude, a epoca do ano ou OS usos locais
assim o aconselham, deved. a Bandeira Nacional ser i<;ada e arriada as horas
a que nestes portos for de usa faz~-lo.
3. Desde o por-do-Sol, ate a hota regulamentar do i~ar da Bandeira, esta i~ar

-se-a se outro navio de guerra largar ou demandar

0

porto, se passar

a vista

urn Chefe de Estado ou para retribuir cumprimentos feitos par outros
navios. Quando a Bandeira river de ser i~ada de noire devera ser iluminada
nos termos regulamentaies.

4. Quando urn navio da Armada tiver enrrado num porto estrangeiro durante
a noire, devera ao nascer do Sol i~ar a Bandeira Nacional durante 15 minutes para dar a conhecer a sua nacionalidade as autoridades do porto e navies
de guerra presenres {artigo 2.1.1.2).
5. Navegando, os navios da Armada manterao i~ada a Bandeira Nacional, a
nao ser que haja razao em contd.rio, nos seguintes casos: quando estejam
pr6x.imo de outros navies de guerra ou mercantes; quando naveguem de dia
no mar territorial nacional ou estrangeiro, e de noire quando for necessirio,
nomeadamente ao demandar urn porto; continuamente, de dia e de noire,

quando o navio navegar com o disrintivo do Presidente da Republica ou
com o de qualquer Chefe de Estado estrangeiro, ou escoltar urn outro navio
que ostenre distintivo das mesmas entidades {artigo 2.1.1.3).
6. As conrin~ncias e honras devidas a Bandeira Nacional par ocasiao de ser
i~ada ou arriada as horas regularnentares sao as seguintes: a guarda formara
na tolda, ou no tombadilho, quando 0 haja, a bombordo, dando a direita a
Bandeira ou transversalmenre, com frenre a Bandeira, quando convenha;
apresentad. armas, bern como as sentinelas e os clarins mcarao a marcha de
concinencia, ou a banda de mU.sica, havendo-a, executad. o Hino Nacional

enquanto a Bandeira for i0da ou arriada.
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Os oficiais, sargentos e prac;as que estiverem no conves devem levantar~
-se, ou parae, e fazer a continencia, voltando a frente para a bandeira. Nas
cobertas, pavimentos inferiores e d.maras devem os oficiais, sargentos e
prac;as tomar a posic;:io de senrido; para este fim, o clarim fad. previamente
o toque de senrido e, nos navios em que n:io houver clarim, o contrames-

tre far:! o respectivo sinal de apito. 0 i~ar e arriar da Bandeira deved ser
feito muito lenramente e, tanto ao ic;ar como ao arriar, a Bandeira secl

transportada numa salva por uma pra~a graduada.
7. Quando urn navio da Armada se achar ancorado em porto nacional, onde
haja tambc!:m ancorados navios de guerra estrangeiros, a banda de mUsica
executar:i, ap6s o Hino Nacional, o hino das nac;6es a que esses navios pertencerem, segundo a ordem das graduac;6es dos respectivos comandantes

superiores e, em igualdade de patente, a preced~ncia sera estabelecida pela
ordem alfabetica em lingua francesa dos nomes das respectivas na~oes.
8. Se o porto em que o navio da Armada se encontra ancorado for estrangeiro, a banda de mUsica, em segulda ao Hino Nacional, executar:i o hino
da nas::io em cujo porto o navio est:i ancorado, ainda que nele n:lo esteja
ancorado navio de guerra dessa nacionalidade. Se nele estiverem ancorados

navios de guerra de outras nacionalidades, em seguida ao hino da na~ao a
que pertence o porto ser:io executados os hinos das nac;6es destes navios,
conforme o preceituado no pad.grafo anterior. Durante a execuc;:io dos
hinos estrangeiros, a guarda ter:i as armas em posic;:io de ombro-arma.

9. Se a Bandeira Nacional river de ser i~da fora das horas regularnentares
(§§ 2. 0 e 3. 0 do artigo 2.1.1.2) nao se prestarn as honras acima descriras.
Contudo se esre facto ocorrer perto da hora regulamentar do is:ar, a
Bandeira ser:i arriada alguns minutos antes dessa hora, para ser novamente
ic;ada com as devidas honras. Nas mesmas circunstiDcias, se a Bandeira

river de conservar-se i~ada depois do por-do-Sol, sed arriada neste
momenta com as honras devidas e ic;ada em seguida.
10. Em navio a nave gar, n:io ser:io prestadas, ao ic;ar e ao arriar da Bandeira, as

honras acima prescritas (artigo 2.2.1.1).
No que se refere ao uso da Bandeira Nacional nas Miss6es Diplomacicas portuguesas dever:i recordar-se o que j:i foi dito a este respeito mais acima quando nos

ocupimos das prerrogacivas das miss6es diplomaticas 75 •

b) Hino Nacional
No artigo 63. 0 do Regularnento de Continencias e Honras Militates estipula-se
a regra geral de que "apos a execuriio do hino estrangeiro se seguir4 sempre t1 do Hino
Nacional". Ja vimos tarnbem que a Ordenan~a do Servi~o Naval ao tratar das honras a prestar aos Chefesde Esrado estrangeiros, no seu artigo 2.2.2.3, ao referir-se
aexecuc;iio do hino do pals do respectivo Chefe de Estado, estabelece que deve ser
seguida da execu~ao do Hino Nacional. No entanto ao referirmos as honras a
prestar a Bandeira Nacional nos navios da Armada, assinalimos que quando esrao
presentes navios de guerra estrangeiros ou os navios da Armada se encontrem nwn

75 Vide P!g. 46.

178

jose Calvet de Maglllhiies

e seguida pela execu~ao dos hinos
Nacional que e tocado na altura que a

porto estrangeiro, a execu~ao do Hino Nacional

estrangeiros que as circunstfulcias imp5em. Trata-se de uma situac;lio excepcional

que exige a execu~ao previa do Hino
Bandeira Nacional e i~ada ou arriada.

0 Regulamento de ContinCncias e Honras Militares determina ainda, no seu

artigo 52. 0 , que:
I. Durante a execu~ao do Hino Nacional por banda militar ou civil em actos
oficiais, os militares presentes tomam a posi<;ao de sentido e fazem a continCncia, quando uniformizados, ou descobrem-se e perfi1am-se, quando em

traje civil.
•
2. As for~as desarmadas fazem sentido, abrem fileiras e os comandantes fazem
continCncia.
3. As for~as e os militares armados apresentam armas.
Entre nOs

e uso que

os civis ouc;am a execw;ao do Hino Nacional descobertos

e perfilados,
§ 6.0

COLOCAyAO

A MESA NOS

BANQUETES OFICWS

28. Regras gerais a observar na coloca~ao dos lugares

a mesa.

Na prepara~ao

dos banquetes oficiais h:i que tee em conta urn certo nllmero de factores como
sejam a modalidade da presidCncia, o sexo dos convidados, o formato da mesa, o
nUmero de convidados e as suas respectivas precedCncias.

N uma refei~ao oficial o dono da casa ou pessoa que oferece a refei~ao ocupa o
Iugar central ou Iugar de honea e e em rela~ao a este Iugar que OS lugares dos
diversos convidados sao colocados pela ordem das suas precedencias, alternadamente a direita e a esquerda. Assim o primeiro Iugar e colocado a direita do dono
da casa, o segundo a esquerda e assim por diante.
E necess:lrio, porem, distinguir duas hip6teses distintas: refei~ao a que assistem
apenas homens (ou apenas senhoras) e refei~oes a que assistem homens e senhoras
e que chamamos mistas.
Nas refei~oes s6 de homens (ou s6 de senhoras} os lugares segundo a ordem de
preced~ncia dos convidados sao colocados alternadamente a direita e a esquerda
do dono da casa. Assim numa lista de sere convidados numerados de I a 7, a
direita do dono da casa sao colocados OS numeros I, 3, 5 e 7 e a esquerda OS convidados numeros 2, 4 e 6. E claro que e necess:lrio ter em considera~ao o feitio da
mesa que pode ser redonda ou quadrangular.
Nas refei~oes mistas o dono da casa preside com a dona da casa no Iugar oposto
e haver:! duas listas de preced~ncias, uma para as senhoras e outta para os homens.
Nos lugares a mesa serao colocados alternadamente as senhoras e OS homens
segundo a ordem das suas precedencias, entre a direita e a esqerda dos donos da casa
como o indicado na hip6tese anterior. Assim, adireita do dono da casa ser:i colocada
a senhora nt\mero I e a esquerda a senhora numero 2; a direita da dona da casa sera

aesquerda o homem nUmero 2; a senhora nllmero
a direita do homem nt\mero I e a senhora nt\mero 4 a esquerda do

colocado o homem nUmero 1 e

3 sed colocada
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homem numero 2; 0 homem nllinero 3 sen! colocado a direita da senhora numero
1 e o homem nU.mero 4 aesquerda da senhora nU.mero 2, e assim sucessivamente,
Na hip6tese de uma mesa rectangular as donas da casa poderao presidir nos
tapas da mesa au ao centro dos dais !ados da mesa.
0 dono da casa podera presidir juntamente com urn convidado de honra que
nesse caso se coloca no Iugar em frente do dono da casa, ou seja, no Iugar da dona
da casa que neste caso se coloca a direita do convidado de honra 76 •
Em cenos casas em que ha urn conv:idado que preside com a dono da casa podera
haver mais duas presidencias em posi\ao cruzada com os dais primeiros. Este arranjo
e especialrnente recomendavel quando entre as convidados se acha urn grande numero
de pessoas de elevada categoria pais neste caso poder-se-a colocar urn numero grande
de pessoas em lugares de destaque. Com ereito, sendo quatro as presidencias e)listem
oito lugares, a direita e a esquerda das presidencias, que sao lugares de relevo que
somados aos quatro lugares daqueles que presidem totalizam doze lugares de destaque.
Numa mesa de vinte e quatro lugares este arranjo e panicularmente feliz.
Numa refei'13.o mista, em particular, h<i que ter em conta o ndmero de convida-

dos a fim de se obter uma perfeita alternincia de senhoras e homens. Para a efeito
h<i que ter em conta tambem a natureza das presidencias: no caso de presidencia
mista (ou seja, uma senhora e urn homem) os nllmeros a escolher deverfio sec 6,
10, 14,,18, 22, 26, etc.; no caso de presidencia de dais homens (dono da casa e
convidado de honra) as numeros a escolher deveriio ser 8, 12, 16, 20, 24, 28, etc.
Todas as normas protocolares deverao ser aplicadas com alguma flexibilidade
tendo em conta as circunstincias. Assim a ordem de precedencia tern que ser, par
vezes, ligeiramente alrerada nas refei110es rrlistas para evitar sen tar marido e mulher
juntos ou atender a qualquer ouua circunstancia.

29. Modalidades de organiza~ao de mesas. De acordo com as regras enunciadas v<irios esquemas de mesas poderlio ser organizados a fim de satisfazer as diver-.
sas exigencias de uma determinada refei\ao.

Varios modelos sao apresentados em apendice (Apendice II) obedecendo as
seguintes hip6teses:
A - Refei~ao s6 para homens (au s6 para senhoras):
1 - Presidindo a dono da casa (au a dona de casa):
a) Mesa redonda (n. 0 1)
b) Mesas rectangulares (n." 2 e 3)
2 - Presidindo a dono (au dona) de casa e urn convidado(a) de honra:
a) Mesa redonda (n. 0 4)
b) Mesas rectangulares (n." 5 e 6)
3 - Presidindo a dono (au dona) de casa e mais tr~s presidencias:
a) Mesa redonda (n. 0 7)
b) Mesas rectangulares (n." 8 e 9)
B - Re&i~oes mistas:
1 - Presidindo a dono e a dona de casa:
a) Mesa redonda (n. 0 10)
b) Mesas rectangulares (n." 11 e 12)
76

Vide nota 61.
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2 - Presidindo o dono da casa e urn convidado de honea:
Mesas rectangulares (n." 13 e 14)
3 - Presidindo o dono da casa e urn convidado de honea e havendo mais
duas presidencias:
Mesa rectangular (n. 0 15)
C - Banquetes solenes presididos pelo Presidenee da Republica, Primeiro-Ministro, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros:
Mesa comprida com rres Iadas (n. 0 16).
§ 7.0

OUTRAS REGRAS DE PROTOCOLO

vs

30. Recepc;:6es. Alem dos banquetes oficiais em que
convidados se seneam a
mesa oferecem-se tambem recep~6es oficiais de pe e revestindo diversas formas.
Essas recep~6es poderao ter Iugar ao fim da manha, ao fim da tarde au a noire.
As recep~6es a noire t~m geralmenre Iugar a seguir a urn banquete oficial para
0 qual nao foi passive! convidar mais do que urn cerro numero de personalidades.
Terminado o banquete, a que geralmenre preside o Presidenre da Republica e em
que o convidado de honea poderi ser urn Chefe de Estado estrangeiro, segue-se
uma recep~ao para a qual poderao ser convidadas algumas centenas de pessoas.
As recepc;:6es de manha sao geralmenre oferecidas pelas miss6es diplomaticas no
dia da sua festa nacional e destinam-se sobretudo as autoridades do Estado receptor e a personalidades importantes com particulares rela~6es _com a miss3.o
respecdva.

As recep¢es ao fim da rarde, que s3.o as mals frequentes, correspondem ao que
geralmente se chama urn cocktai/ 77 e desdnam-se a reunir urn ndmero grande de
convidados que n3.o seria vi<ivel reunir numa au mais refei~6es senradas.
Esras recepc;6es podedio revestir duas formas: o cocktail propriamente dim, a
que entre n6s se chama par vezes porto de honra, e que tern Iugar enere as 18 e as
20 horas, as 18.30 e as 20.30 horas au as 19 e as 21 horas, em que se servem
bebidas e acompanhamentos ligeiros; au a recep~ao-bufete que geralmente se inicia as 19 horas e pode nao ter limite fixado e na qual para alem das bebidas se
servem diversos prams permitindo fazer uma refeic;ao completa. Neste Ultimo
tipo de recep~ao poderao ou n3.o haver pequenas mesas monradas que permitam
aos. convidados comerem sentados. Mas neste caso nao existem quaisquer lugares
marcados.·
31. Convites. Os convites o.ficiais tCm uma forma universal aceite e· que con~
sisce num carta:o rectangular cujas dimens6es sao mais ou menos as de urn enve~

lope normal (11,5 au 12 x 15,5 au 18 em) e cujos dizeres come~am pela indica~iio do nome da entidade que convida. lndicam-se, em ap~ndice, alguns modelos
de convires oficiais em portugu~s, franc~ e ingles (Ap~ndice I, n." 45 'a 53).

n Em Franc;a afrance.sou·se a palavra com a locw;:io de mau gosro coqutte!t. Urn jornalisra &ands insis·
tiu uma vez comigo que a palavra era originariamenre &ancesa. Nao o consegui con veneer do conrr:irio.
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Segundo os diversos manuais de protocolo os convires devem sec enviados com
a antecedCnda mfnima de oito dias. Esta regra Hxa naturalmente urn minima que
a nao sec respeitado indica falta de cortesia. Mas na pd.rica e para uma refeic,;:ao
sentada e importance, convem que os convites sejam feiros com maior antecedCncia vista as pessoas a convidar, pela import;\ncia dos lugares que ocupam, serem
frequentemenre convidadas ou ausentarem-se tambCm com frequCncia e as probabilidades de estarem livres aumentarem naturalmente com a maior antecedCncia
do convire.
Quando se pretende assegurar a presen~a de certas individualidades e obter-se
uma determinada composi~ao de convidados convem tomar outras medidas alem
do simples envio rorineiro de convires. E de aconselhar que nesses casas o Servic;o
do Prorocolo ou a secretiria do Embaixador, consoante os casas, conracre pessoa1mente pelo telefone as enddades a convidar ou as suas secret<irias e avedgue se
esrara:o livres para aceitar urn convite em raJ ou tal data. Tratando-se de uma pessoa que se prerende homenagear e costume indicar datas em alternariva ou mesmo
deixar a essa pessoa a escolha de uma data. Feitas as necessclrias consulras relef6nicas e obridas as confirmac,;:6es de aceitac,;:ao dos convites, serao entffo enviados os
carr6es de convite mas neste caso levara:o inscriros a indicac,;:ao Pro memoria, Pour
memoire ou simplesmente P.M o que dispensa qualquer resposta. Convem acentuar que e indispens<ivel enviar sempre o cOnvite a pessoa convidada ainda que a
sua aceitac;ao tenha sido dada pessoalmente e devidarnente registada. Trata-se de
uma precauc,;:ao necessaria para evirar esquecimentos e ourras confus6es que podem
originar situac,;:6es embarac,;:osas.
No caso de uma pessoa sec convidada para urn almo~o ou jantar pelo simples
envio de urn carrao de convire, sem qualquer consulta previa, deved responder
imediatarnente (dentro das 24 horas) aceitando ou declinando.
Para as recep¢es em gera1 os convites sao enviados directamente :ls pessoas a
convidar sem- ser necess:ido qualquer contacto pessoa1 previa. Se o convite contern inscritas as iniciais R.S.F.F. (responder se faz favor) ou R.S.V.P. (repondre / il
votts plait), existe a obdgac,;:ao estrita de responder. A forma mais atenciosa e cautelosa de responder e por escrito, mas hoje aceita-se perfeitamente uma resposta
telefonica.
Nalguns casas as inidais R.S.F.F. ou R.S.V.P. estao riscadas ou nao esrao inscritas nos convites o que dispensa de qualquer resposta. Outras vezes trazem a indica~ao So negativas, Regrets seulement ou Negatives only o que apenas obriga a responder no caso do convite nao poder ser aceite.
32. Car toes de visita. 0 uso de ciur6es de visita j:l esteve sujeito a regras urn
tanto complexas, incluindo a forma de dobrar os cantos dos cart6es e outras exl:::
gCncias. 0 usa de cart6es de visira na vida diplom<itica continua a ser importante.
se bern que a sua utiliza~ao se ache hoje mais simplificada.
..
0 carrao cl<issico tern as dimens6es de 5,5 x 9 em, aproximadamerttC, deve ser
gravado e conter apenas o nome e lim~ao do titular. Se o agertte diplom:ltico· e
casado deved ter tarnbem urn cartao com o nome da mulher (e sem indica~ao de
fimc,;:Oes). Esre carrao de casal, ou carrao misro na forma por·ruguesa, -cOni:Cm o
nome do marido seguido do nome da mulher. Na forma fi-ancesa ou inglesa con7
tern apenas o nome do marido precedido de M. et Mme. ou Mr. and Mrs.
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Jean Serres 78 resume da seguinte forma as normas a aplicar habitua1mente
quanto ao emprego dos cart6es de visita:

a) Em regra geral a entrega de cart6es equivale a uma visita;
b) E mais correcto entregar os cart6es pessoalmente (direcramente ou por
mensageiro);
c) Os cart6es de visita devem ser retribuldos dentro de 24 horas;
d) Urn celibatario quando deixa cart6es no domidlio de urn casal deve deixar
do is cart6es; uma mulher funcion:iria deved com portar-se de forma idfntica;
e) Urn casal ao deixar cart6es no domidlio de outro casal devera deixar urn cart:io do marido para o marido e urn cart:io misto para a mulher;
iniciativa da entrega de cart6es ap6s uma apresental)::iO pertence a pessoa

/)A

de categoria menos elevada; na falta de qualquer outro elemento de aprecia~ao sera a idade que decidira;
g) Depois de ser apresentado a urn a senhora urn homem devera o mais cedo
posslvel e n:io mais tarde que oiro dias, depositar o seu cart:io de visita e
•
outro para o marido;

h)Uma pessoa convidada pela primeira vez para urn almo~o, jantar ou recepl)::io, se n:io envia uma carta de agradecimento ou agradece relefonicamente
deved. enviar, dentro de oito dias, o seu cart:io de visita dona da casa;
i) Nos cart6es de visita escrevem-se (a l:ipis) as seguintes iniciais consoante as
ocasi6es:

a

PortuguCs

Frances

a.a. a agradecer

p.r. pour remercier

a.£ a felicitar
b.f e b.a. boas festas e born ano
a.d. a despedir-se

p.£ pour fete
p.£n.a. nouvelle an
p.p.c. pour prendre conge

a.ap. a apresentar

p.p. pour presentation

s.p. sentidos pbames
p.c. pour condoleances
j) Quando OS cartoes sao entregues pessoalmente OU em mao dever-se-a dobra-Jos a toda a altura do !ado esquerdo.
.
33. Traje. Na profissao diplomatica e consoante os palses e as ocasioes os agentes diplom<iticos do sexo masculine terao que utilizar os seguinres trajes:

a) Uniforme Diplomdtico. Nas monarquias, na Santa Se e nalgumas Republicas
como a Fran~a e o Brasil, o uniforme diplomatico podera ser utilizado em
certas ocasi6es solenes, embora o seu uso, mesmo pelos diplomatas dos pal-

ses que tern uniforme diplomatico (como e o caso de Portugal), esteja nitidamente em decllnio.
b) Casaca (habit noir, tail-coat). A casaca substitui sempre o uniforme e e usada
nas recep~6es mais solenes, geralmente presididas pelo Chefe de Estado, e
quando o porre de condecoral):6es

e requerido.

A casaca usa-se sempre com

camisa de goma e la~o branco (cravate blanche, white'tie) e quaudo de dia
com colete preto e de noire (depois das 19 horas) com colete branco. Nas
cerim6nias religiosas na Santa se a casaca usa-se sempre com colete prero
quer a cerim6nia seja de dia ou de noire.

78

Ob. cit., ps 178-9
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c) Fraque, (jaquette, cutaway, morning-coat). 0 fraque usa-se apenas em cerim6nias de dia e geralmente com colete cinzento. Nas cerim6nias religiosas ou
fUnebres usa-se com colete prero.
d) Smoking" (dinner jacket, tuxedo). E usado apenas a noite com colete pre to e
las:o preto (cravate noire, black tie).
e) Fato de passeio esmro. (Tenue de ville foncee, dark suit). Usado em todas as
ocasi6es de cerim6nia, de dia e de noire, quando nao e exigido uma forma
de vestir especial.
No que se refere aos agentes diplom:hicos do sexo feminino devem usar o ves-!
ddo adequado com os diversos trajes indicados e que varia urn tanto consoante a
moda do tempo e do local. No caso do uso de uniforme a lei portuguesa e omissa
mas, por analogia com os agentes masculinos na:o vemos obstkulo a que possa sec
usado por agenres femininos embora se rorne necess:irio regulamentar o uniforme

femininO.
Cecros pafses africanos e. asi:lticos possuem urn traje nacional que hoje e universal mente aceite nas cedm6nias oficiais de diversa natureza.
Os convites oficiais para as diversas cerim6nias dever:io em regra indicar com
precis;io 0 traje requerido. Assim OS convites para banqueteS OU recep«;6es solenes a_
noite deverao conter as seguintes indica«;6es: a) Uniforme e casaca com condecora«;6es ou traje nacional; b) Smoking; c) Faro escuro80 • Para certas cerim6nias de
dia os convites devedo indicar: fraque ou fraque com colete preto. Os convites
para almo«;os ou recep«;6es de manha ou a tarde nao indicam 0 traje pois se
entende que nao e necess:irio urn traje formal.
§ 8.0

ORDENS HONORfFICAS
34. Ordens honorificas portuguesas. Segundo a "Lei da Org~nica das Ordens
Honodficas Portuguesas" (Decrero-Lei n. 0 414-A/86, de 15 de Dezembro) as
ordens honorfficas portuguesas dividem-se em rres categorias:
1. 0 As antigas ordens militares;
2. o As ordens nacionais;
3. o As ordens de merito civil.

As primeiras sao aquelas que perpetuam as antigas ordens cavaleirescas e que se
mantCm ainda hoje com urn cadcter puramente honorffi.co e que sao: a) a Ordem
da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Merito; b) a Ordem de Cristo; c) a
Ordem de Aviz e d) a Ordem de Sant'lago da Espada.

79
Embora a palavra seja de origem inglesa {derivada de smoking jacket) a designac;ao smoking para indicae o dinner jacket n:io foi introduzida pelos palses de lfngua inglesa sendo apenas usada em Fran~a e noutros pafses que seguem a cradic;ao francesa. Os americanos chamam tuxedo ao dinner jacket dos ingleses.
80
Em vez de habit noir ou tails os convites em france!$ ou inglc!s udliz.am geralmenre a designas:ao eravale blanche e white rie respectivamente (aqui cravace e tie nio significam gravaca mas sim las:o). Da mesma
forma em vez. de smoking e dinner jacket os con vires em fiance!$ e ingles usam geralmente as express6es
mrvate noire black rie...
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As outras duas categorias sao formadas par Ordens que foram criadas modernamente como simples Ordens honorlficas e que sao: A - Ordens nacionais: a) a
Ordem do Infante D. Henrique; e b) a Ordem da Liberdade e B - Ordens de
Meriro Civil: a) a Ordem de Meriro; b) a Ordem da Instruqao Publica e c) a
Orde'!' do Merito Agricola e Industrial.
Examinaremos em seguida a origem e as objecdvos destas diversas Ordens.

I. Ordem Militar da Torre e Espada, do Vidor, Lea/dade e Mlrito. Certos autores
prerendem que esta Ordem renha sido criada par D. Manso '{ mas nao
ex.iste qualquer documenra.yao que corrobore esta versao. A Ordem se exisriu
no tempo de D. Manso V teria rido uma exist~ncia efemera. Em 1808 D.
Joao VI quando Principe Regente "ressuscitou" a .Ordem, com a designa.yao
de "Ordem da Torre e Espada'' para comemorar a chegada da familia real ao
Brasil e premiar as servi.yos de estrangeiros, sobretudo ingleses, vista o
Principe Regente considerar que as outras Ordens Pnrtuguesas nao quadravam aos estrangeiros de diferente religiao. D. Pedro de Braganqa, enquanto
Regente em nome de sua filha D. Maria II, refOrmou a Ordem pelo Alvara
de 28 de Julho de 1832 que passou a designar a Ordem como a "antiga e
muito nobre Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lea/dade e Mtrito". Com a
extinqao das antigas Ordens nobiliarquicas ap6s a implantaqao da Republica,
a Ordem Milirar da Torre e Espada foi mantida e confirmada pelo Decreta
n. 0 3.386, de 26 de Setembro de 1917 e de pais remodelada pelo Decreta
n. 0 5.030, de I de Dezembto de 1918. Varios diplomas subsequentes estabeleceram diversas disposi.y6es acerca da concessao e dos graus desta Ordem.
A Lei Orgfu1ica das Ordens, no seu artigo 3. 0 , determina que a Ordem
Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Merito "destina-se a galnrdoar:
a) Mlritos excepcionalmente relevantes demomtrados no exercfcio das fimroes

dos cargos mpremos que exprimem a actividade dos drgiio{ de soberania
ou 110 comando de tropas em campanha;
b) Feitos de herolsmo militar e cfvico;
c) Actos excepcionais de abnegariio e sacriflcio pe!a Pdtria e pela Humani.dade'~

2. Ordem Militar de Cristo. A Ordem de Cavalaria de Jesus Cristo foi concebida
par D. Diniz em 1317. Quando a Papa Clemente V, no Concllio de Verona
de 1311, extingiu a Ordem dos Templ:\rios a pedido do Rei de Franqa Filipe a
Bela, a Rei D. Diniz solicitou a Roma que a ramo portugu~s dos Templ:\rios
fOsse transiOrmado na Ordem de Cavalaria de Jesus Cristo. 0 Papa Joao XXII
pela bula Ad ea ex quibmde 1319 acedeu ao pedido do monarca portugu~s. A
Ordem teve a sua primeira sede em Castro Marim mas em 1356 transferiu-se
para o Castelo de Tomar que fora anteriormente a, sede porruguesa dos
Templ:\rios. A Ordem de Cristo foi originariamente uma Ordem religiosa-rnilitar mas com a decorrer do tempo este caracter foi-se modificando. D. Maria I
obteve autorizaqao papal para refOrmar a Ordem a que IOi feito pela Carta de
Lei de 19 deJunho de 1789 que consagrou a secularizaq:io da Ordem.
Baseando-se no facro da Ordem ser de criaqao pontiflcia e de uma
suposta reserva feita pelo Papa de poder tambem conceder as graus da
Ordem, a CUria Romana, a panic de certo momenta, passou de facto a
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conceder graus de Ordem de Cristo em nome do Pontlfice. Nao esd. apurado com seguranc;a a partir de quando ta1 pd.tica se iniciou, mas e nossa
convicc;ao pelos documentos do Arquivo do Vaticano que tivemos ocasiao
de examinar, que tal pratica se iniciou durante o domlnio dos Filipes, o que

e perfeitamente

compreensHvel visto os monarcas espanh6is na:o estarem
particularmente empenhados em protegee os interesses propriamente portugueses. A pd.tica da CUria Romana continuou ap6s a Restaurac;ao, rendo-se
incremenrado mesmo no sCculo XVIII, e os monarcas portugueses, particularmente D. Joao V., reclamaram virias vezes junto do Papa contra o que

consideravam uma pratica abusiva. Finalmente, em 7 de Fevereiro de 1905,
o Papa Pio X criou a Ordem Suprema de Cristo (Militia Domini Nostri ]em
Christi ou Ordine Supremo del Cristo) reservada apenas a Chefes de Estado
ou a proeminentes estadistas de fe cat6lica. Com esta medida o diferendo
ficou extinro e as duas Ordens ficaram perfeitamente diferenciadas.
A Ordem de Cristo foi extinra ap6s a proclama<;iio da Republica mas foi
restabelecida pelo Decreto n. 0 5.030, de 1 de Dezembro de 1918.
·A Lei Org:lnica das Ordens, pelo seu artigo 4. 0 , determina que ';, Ordem
Militar de Criuo serd concedida por dertacados serviros pmtados ao Pals no
exerclcio dar fimroes dos cargos que exprimem a activit/ade dor 6rgiior de so berania ou na Adminislrdfiio Ptiblica em geral, e 1111 magistratura e diplomacia, em
particular e que mereram ser especialmente distingttidas':
3. Ordem Militar de Aviz. A Ordem Militar deS. Bento de Aviz foi criada por
Afonso Henriques e os seus primeiros estatutos datam de 13 de Agosto de
1162. A Ordem teve primsiramente a sua sede em Coimbra, mas depois de
1166 transferiu-se para Evora tendo adoptado nessa ocasiao a regra e
constitui~&o da Ordem de Calatrava passando a intitular-se Milicia de Evora
da Ordem de Calatrava. Posteriormeme a Ordem instalou-se em Aviz passando entiio a denominar-se Ordem de Aviz e Calarrava. No reinado de
D. Afonso V ~ Ordem separou-se definitivamente da Ordem de Calatrava.
Esra ordem teve sempre urn cad.cter estritamente militar

e essa caractedstica

foi confirmada pela Carta de Lei de 19 de Junho de 1789 que expressamente determinava que 'a Ordem deS. Bento de Aviz seja desti11ada para premiar e ornar o corpo militar". A Ordem foi reformada pe[o Alvara de 13 de
Agosto de 1894 passando a designar-se Real Ordem Militar deS. Bento de
Aviz. A Ordem foi extima em 1910, juntamente com as outras Ordens amigas, mas foi restabelecida pelo Decreto' n. 0 3.384, de 25 de Setembro de
1917 com a designa~ao de Ordem Militar de Aviz. A Ordem foi remodelada
pelo Decreto n. 0 5.030, de 1 de Dezembro de 1918.
·
A Lei Org:lnica das Ordens deter min a, no seu artigo 5. 0 que 'a Ordem
Militar de Aviz I desti11ada a prestdr altos serviros militarer, sendo exclusivamente reservada a oficiais das forras armadas, e a corpos militariZildos e tmidades e estabelecimentos militares'
1
•

4. Ordem Militar de Sa11llago da Espada. A Ordem de Sant'Iago foi criada originariamente no Reino de Leao em 1170 pelo Rei Fernando II, tendo entrado em
Portugal no reinado de Afonso Henriques ou 'de seu filho Sancho I. A Ordem
teve a sua primeira sede no Mosteiro de Santos, em Lisboa. No reinado de
D. Afonso II os freires de Sant'Iago transferiram-se para Alcicer do Sal e no
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reinado de D. Sancho II estabeleceram-se em Mertola donde, em 1482, se
transferiram definitivamente para Palmela. Por diversas vezes os freires portugueses procuraram autonomizar-se da Ordem espanhola o que s6 conseguirarn
em 1440. A Ordem foi reformada em 1789 e novamente em 1862, pelo Alvar:i
de 31 de Ourubro, passando a denominar-se ~ Antiga, Nobillssima e Esclarecida
Ordem de SantTago do Merito cientljico, literdrio e artfstico':
A Ordem de Sant'lago foi tambem extinta ap6s a proclama~ao da Republica mas foi reconstituida pelo Decreta n. 0 5.030, de 1 de Dezembro de 1918.
A Lei Org:1nica das Ordens, no seu artigo 6. 0 , estabelece que 'a Ordem
Militar de Sant'Iago da Espada tem por objectivo distinguir o merito !iterdrio,
cient!fico e artlstico':

5. Ordem do Infonte D. Henrique. Esta Ordem foi criada pelo Decreta-Lei
n. 0 43.001, de 2 de Junho de 1960, para comemorar o quinto centen:irio da
motte do Infante D. Henrique.
A Lei Orgillica das Ordens, no seu ardgo 7. 0 , determina que (It Ordem
do Infonte D. Henrique visa distinguir os que houverem prestado: a) Servifos
relevantes a Portugal no Pais e no estrimgeiro; b) ServifOS na expansiio da culturtt portuguesa ott para conhecimento de Portugal, sua histOria e seu.s valores':
6. Ordem da Liberdade. A Ordem da Liberdade foi criada pelo Decreta-Lei
n. 0 709-A, de 4 de Outubro de 1976 como uma Ordem nacional.
A Lei Org:1nica das Ordens, no seu artigo 8. 0 determina que a Ordem da
Liberdade se destina 'a distinguir servifOS relevantes prestados em defesa dos
valores da civilizaffio, em prof da dignificaffiO do homem e a causa da
Liberdade".
7. Ordem do Merito. A Ordem da lnstru~ao e Benemer~ncia como originariamente se chamava, foi criada pelo Decreta n. 0 13.486, de 18 de Abril de
1927, para premiar os servic;os prestados

a causa

da instruc;:io assim como

actos de benemerencia publica para o progresso e prosperidade do pals.
A Lei Orgilnica das Ordens, no seu anigo 9. 0 , passou a designar a antiga
Ordem de Benemerencia, por Ordem do Merito determinando no seu
artigo 9. 0 que se destina
gaiardoar actos ou servifos meritdrios praticados, no

(a

exerc!cio de quair!Juer .fimfOes, pUblicas ou privadas, ou que revelem desinteresse
e abnegarfio em Javor da colectividade".
8. Ordem da InstrufiiO Ptlblica. Esta Ordem resultou do desdobramento
da Ordem da lnstru~ao Publica e Benemer~ncia efectuado pelo Decreto
n. 0 16.449, de 30 de Janeiro de 1929.
A Lei Org:lnica das Ordens, no seu artigo 10. 0 , determina que "a Ordem
da lnstru~ao Publica tern o intuito de galardoar: altos servi~os prestados a
causa da educac:r:io e do ensino',.
9. Ordem do Merito Agricola e Industrial. Esta Ordem foi criada pelo Rei D.
Carlos em 4 de Junho de 1893 e foi reorganizada pelo Decreto n. 0 12.702,
de 13 de Novembro de 1926.
A Lei Orginica das Ordens, no seu artigo 11. 0 , determina que 'a Ordem
do Mtrito Agricola e Industrial tem por jim distinguir aqueles que hajam prestado servifoS relevantes no Jomento e valorizttffio por qualquer forma:
a) da riqueza agricola, pecudria ou floresta! do Pais 011 que para tal hajam
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destacttdamente contribu{do; b) das industriaJ
reJJe ptlblico.

Oil

comercio; c) de obrttJ de inte-

As Ordens que deixamos descritas possuem diversos graus que a seguir se
indicam:
Grande Colar

- Torre e Espada, Sant'Iago, Liberdade e Infante
D. Henrique.
Gra-Cruz
- Todas as Ordens.
Grande-Oficial
-Idem.
Comendador
-Idem.
Oficial
-Idem.
Cavaleiro ou Dama - Torre e Espada, Aviz, Sanr'Iago, Cristo, Liberdade e
Infante D. Henrique.
Medalha
- Liberdade, Infante D. Henrique, Benemer€!ncia,
Insrru~ao Publica e Merito Agricola e Industrial.
·
Par despacho do Presidenre do Conselho de 18 de Ourubro de 1946 foram
fixadas as seguintes correspondf!ncias dos graus das Ordens Honorificas com as

categorias dos funcion<lrios diplom<iticos portugueses:
Embaixador e Minisrro de 1. • Classe
Minisrro de 2.• Classe
Conselheiro
1. 0 Secretirio
2. 0 Secretario
3. 0 Secretirio

-

Gra-Cruz.
Grande Oficial
Comendador ou Grande Oficial
Oficial ou Comendador
Oficial
Cavaleiro

Segundo o n. 0 2 do artigo 37. 0 do Regulamento das Ordens Honorificas Portuguesas (Decreta n. 0 71-A/86, de 15 de Dezembro) aos diversos posros da hierarquia militar correspondem os seguintes gtaus da Ordem Militar de Aviz:
General ou vice-almiranre

ou almirante e marechal ou almirante da Armada - Gra-Cruz
Coronel ou capit:io-de-mar-e-guerra
e brigadeiro ou contra-almirante
Major ou capit:io-renente e tenente-coronel

- Grande Oficial
- Comendador
- Oficial
- Cavaleiro

ou capitao-de-fragata
Capitao ou pcimeiro-tenenre
Tenente ou segundo-renenre

35. Ordens honodficas estrangeiras. De acordo com o Regulamento das
Ordens Honorificas os cidad:ios porrugueses dever:io so1icitar a autorizac;ao do
Governo para poderem aceitar uma condecorac;ao estrangeira. Segundo o anigo
13. 0 do mesmo Regulamento o pedido de autoriza~ao 'serd dirigido ao Primeiro-

-Ministro1 com a indicariio do nome profissiio e resid(ncia do requerente e os necessdrios elementos de identificariio do agraciamento e apresentado na Chance/aria das
Ordens Honorificas Portuguesas, com o respectivo diploma~
1
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0 artigo 48. 0 , n. 0 2 da Lei Orgiinica das Ordens determina que se consideram
"condecorac;6es estrangeiras as medalhas, ordens, merces honorfficas e condecorac;6es civis ou militares, cortcedidas por Estttdos soberanos, arraves dos respectivos

6rgaos polfticos, ou pelas entidades estrangeiras, singulares ou colectivas, a quem o
direito e o costume internacionais reconheram competCncia para o efiito'~
Estao neste ultimo caso a Santa Se e a Ordem de Malta.
Estas disposic;6es mostram muito claramente que os cidad:ios portugueses
n:io poder:io aceitar nem usar quaisquer condecorac;6es que n:io sejam oficialmente reconhecidas pelos diversos Governos ou as entidades referidas, o que

exclui a aceita~ao de diversas condecora~6es criadas por entidades privadas•que
prerendem fazer-se passar por condecorac;6es oficiais. Uma das pniricas mais cor-

rentes destas condecora~6es privadas e a de adoptar designa~6es religiosas ou
relacionadas com antigas ordens religiosas pretendendo criar a presun<;:io de

serem reconhecidas pela Santa Se. Ora a Santa Se s6 reconhece oficialmente
duas Ordens de inspira~ao religiosa (que nao se confundem com as Ordens pr6prias da Santa Se) e que sao: a Ordem Soberana Militar deS: Joao de Jerusalem,
dita de Rodes, dita de Malta e a Ordem do Santo Sepulcro, ambas com sede em
Roma e sob a protec~ao pontiffcia. No que se refere em particular ~ Ordem de
Malta existem varias falsas ordens que usam a designa~ao "de Malta" ou de
ccChipre)) e que n:io sendo reconhecidas oficialmente por nenhum Governo nem

pela Santa Se sao ordcns ilegais

a luz

do Regulamento das Ordens Honorificas

Portugu~sas.

Problema de outra natureza e o relativo a certas Ordens criadas pelas casas
reinantes, reconhecidas oficialmente durante a ex.istCncia destas mas que, supri-

mido o regime mon:irquico, delxaram de sec reconhecidas pelos respectivos
Governos. Tais Ordens condnuaram nalguns casas, a subsistir como Ordens privadas e os seus graus a serem concedidos pelos ex-monarcas ou os seus sucessores, mas para o"s efeltos do Regulamenro das Ordens n:io sao susceptfveis de
serem oficialmente aceites em Ponugal, n:io podendo os cidad:ios portugueses
usar as suas insignias.

36. Uso das insignias das Ordens. As insignias das Ordens portuguesas sao urn
Grande Colar, uma Banda de seda com a cor ou cores da Ordem, uma Placa
Estrela ou Comenda dourada ou prateada, uma Fita envolvendo o pesco~o com
Cruz pendente, uma Fim curta com cruz pendente, ou uma Fim corea com

Medalha. Alem destas insignias, por vezes chamadas "grandes imfgnias'; existem
tambem pequenas fitas e rosetas para colocar nas lapelas.
De acordo com o Regulamento das Ordens as (!;randes insignias" acima descritas sao usadas com traje de gala, ou seja, com uniforme ou casaca par:i homens e
vestido de noire para senhoras. Nao se usam, pois, entre n6s, estas insignias com
fraque ou smoking ou vesddo cuno no caso das senhdras, embora em certos pafses, como por exemplo ·na Gr:i-Bretanha, isso possa aconrecer. No que se refere as

Ordens portuguesas ha pois que obedecer as regras prescritas no Regulamento das
Ordens quer dentro do Pals que.r no estrangeiro.
Com excep~ao da Ordem daTorre e Espada (artigo 29. 0 do Regulamento) os
condecorados com mais de urn grau de qualquer Ordem s6 poderiio usar a insignia correspondente a urn dos graus (artigo 11. 0 do Regulamento).
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Com traje de gala, e de acordo com o Regulamento das Ordens, as diversas
insignias sao usadas da seguinte forma:

Grande Colar-

E enfiado

pela cabec;a, repousand'o sabre ambos os ombros de

forma que uma parte fique pendente nas costas e outra, com a Cruz pendente,
sabre o peito; usa-se simulraneamente com a banda da Gr:i-Cruz e a placa corres-

pondente da mesma Ordem {artigos 28. 0 , 40. 0 e 41. 0 ).
Banda da Grii-Cmz- A banda e pasta a tiracolo do ombro direito para a anca
esquerda {artigos 33. 0 , 40. 0 , 41. 0 , 42. 0 , 43. 0 , 44. 0 e 45. 0 ); quando usada com
casaca, estando presente urn Chefe de Estado, a banda e colocada sob a casaca e
sobre o colete; quando nao estiver presence urn Chefe de Estado a banda e colocada sob o colete 81 • Nao e permitido o uso simultilneo de duas ou mais bandas
{artigo 22. 0 ).
Placas- Sao colocadas no !ado esquerdo do peito, da direira para a esquerda,
pela ordem seguinte de precedencia: Torre e Espada, Aviz, Cristo, Sam'Iago,
Infante D. Henrique, Liberdade, Merito, Instruc;ao Publica e Merito Agricola
e Industrial; no caso de mais de uma linha comec;a-se pela linha superior
(artigo 23. 0 ).
Pita longa com Cmz pmdente - Usa-se a volta do pescoc;o: com casaca a fita
devera colocar-se sobre a fita do lac;o branco de forma a que a Cruz fique pendente urn poucd abaixo do lac;o. Nao poded. usar-se mais do que uma insignia
pendente do pescoc;o (artigo 21. 0 , § unico).
Pita curta com Cmz pendente ou Meda/ha- Sao colocadas no !ado esquerdo do
peito com a mesma ordem de precedencia que foi indicada para as placas.
Com faro de passeio, fraque ou smoking poderao usar-se na botoeira da lapela;
os cavaleiros, uma fita com a cor ou cores da Ordem; os oficiais, uma roseta de
8 mm de diametro com as mesmas cores; os comendadores, grande-oftciais, e

gra-cruzes uma roseta igual com galao de prata para os comendadores, galao de
prata e ouro para os grande-oficiais e galao de ouro para os gra-cruzes. As senhoras, poder:io usar no lado esquerdo do peito com vescido curta ou de passeio, ~m

pequeno lac;o da cor da respectiva Ordem no caso de grau equivalente a cavaleiro;
no caso

de outros graus a respectiva roseta pasta sabre urn pequeno la'jO da cor

respectiva {artigo 23. 0 ).
Segundo o artigo 23. 0 , n, 0 3, do Regulamento das Ordens os detentores de
diversas condecora'j6es poderao usar, no uniforme no topo do peito esquerdo e na
casaca, na lapela esquerda, numa corrente ou numa barrette, miniaturas das diver~
sas condecoraljOes qJJe possufrem.

Quando se usam insignias de condecorac;6es portuguesas e estrangeiras as primeiras tern precedencia sabre as segundas (artigo 22. 0 ) . Em cerim6nias em que
esteja presence urn Chefe de Estado ou Chefe do Governo estrangeiro e costume
usar-se em posic;ao de destaque a condecorac;ao do respectivo pals.

81

Trata~se

de uma norma cons;grada

internacionalm~nte.

Veja-se Jean Serres, ob cit, p 203.
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Apendice I
Formulirio

1-DESPACHO
E:ono. Senhor Embaixador de Portugal em...
Tenho a honra de junto remeter a V. Exa. c6pia da nota das Na~Oes Unidas ... , .. ,
, .. , de ....... de Ultimo, informando que o Governo da , , ..... depositou, em ... de
....... de 19 ... , o seu instrumento de ratificac;ao da Conven¢o relativa ~ matrkula dos
barcos de navegac;ao interior e Pcotocolos anexos, conclufdos em Genebra em 25 de Janeiro

de 1965.
0 Secretdrio-Geral
(a}

2-DESPACHO
Senhor Encarregado de NegOcios de Portugal em...
Com referenda ao ofkio n. 0 ••• , de . , , . de ....... findo, comunico a V. Sra. que se
afigura a esta Secretaria de Estado nao haver necessidade de se tomar agora qualquer atitude
rdativa a. resoluc;ao do Congresso Nacional do ............. , propondo ao Poder Executive o estudo e celebrac;ao de acordos bilaterais com os pafses ibero-americanos, Espanha e
Portugal, que permiram a cada urn dos nacionais desses palses a aquisic;ao da nacionalidade
dos outros.
2. No caso de a resoluc;3.o em causa vir a ser transmhida oficialmente por essas autoridades a V. Sra., deve o facto ser imediatamente comunicado a esta Secretaria de Estado
limitando-se de memento V. Sra. a responder que o assunto foi devidamente transmitido
ao Governo Portugues."

0 Director-Geral
(a}
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3-DESPACHO
Senhor Comui-Geral de Pomtga/ an ...

Em referenda ao offcio desse Consulado n. 0 • • • de ... de ....... findo, remeto a
V. Sra. o incluso boledm de casamento de ... , .. , , , , , , . , .................... , ..... ,
com ...••.••• , ............• , ........• , ...........• , .......••. , ••........ , .. , ..

Sirva-se V. Sra. fornecer mais elementos para idemificar o registo de nascimento
daquele indiv(duo, no caso de ser poss(vel.

0 Direcor-Geral
(a}

4 - TELEGRAMA

Para a Embaixada de Portugal em ...

Lisboa, ... de ... de 199 ...
Encarregado Neg6cios Estados Unidos ontem em conversa Secret:irio-Geral disse situa¢o actual Portugal era consided.vel importlncia para seu pais; acentuou isto como opinHio
seu Governo e acrescentou que dais pafses teriam provavelmente dentro alguns meses relac;6es mais Intimas. Hoje repetiu primeira parte do referido Embaixador Inglaterra. que o
veio repetir Secret:irio-Geral. Rogo V. Exa. aproveitar primeiro ensejo procurar sondar
junto Embaixador dos Estados Unidos pensamento seu Governo.

(a) Ministro

MANUAL DIPLOMAT/CO

5-

195

TELEGRAMA

Do Embaixador de Pormgal em ... ao Minimo dos Negocios btmngeiros
.......... , ..... de ........ de 199 ...
Ministro Rela~6es Exteriores comunicou-me ter-lhe Embaixador Alemanha renovado
seguranc;a recente pacto tripartido nilo visa na~6es americanas e muito menos Brasil, cuja •
amizade Alemanha deseja particularmeme culdvar, Ministro Rela~6es Exteriores acrescentou ter chamado atenc;io Embaixador de que qualquer acto inamistoso contra Portugal
produziria tal emo~ao Brasil que Governo deste pafs dificilmente ficaria indiferente.
Embaixador Alemanha respondeu Governo Alemao conhece perfdtamente la~os excepdonais existences entre Portugal e BrasiL

(a) EMBAIXADOR

6-

INFORMA<;:AO DE SERVI<;:O

MINISTERIO DOS NEG0CIOS ESTRANGEIROS
INFORMA<;:AO DE SERVI<;:O

NEGOCIA(:6ES COM 0 MERCADO COMUM
Tendo o Governo aprovado, Conforme comunicac;ao superior, as conclus5es do Relat6rio da Comissao de Escudo sobre a Integrac;ao Econ6mica Europeia, torna-se urgeme
tomar diversas medidas em ordem a preparar a negociac;ao com o Mercado Comum,
tendo presence o facro de estar j<i. Hxada para o prOximo dia 24 de Novembro a audic;io de
Portugal junto do Conselho de Ministros das Comunidades Europeias.
Essas medidas sao as seguintes:
1. Desipuzriio da delegariio que deverd negociar.
A negociac;io se·cl cond uzida em do is nfveis: nfvel ministerial e nfvel de funcion<i.rios.
Devera haver, por conseguinte, urn membro do Governo respons<i.vel pela conduc;ao
das negociac;5es que assumid a presidCncia da delegac;ao em todas as reuni6es de nfvel
ministerial e, em gerat orientad a negociac;3.o.
Segundo fui superiormente informado sera S. Exa. o Ministro dos N eg6cios
Estrangeiros que assumir<i. essas func;5es. Dada a natureza r~cnica dos diversos aspectos
abrangidos pela negociac;ao haved necessidade de S, Exa. o Ministro ser assistido por
outros membros do Governo respons:S.veis pelos diversos sectores econ6micos em reuni6es
ministeriais com o Mercado Comum. Mas nao se vC a necessidade ou vantagem de designar previamente esses membros do Governo que pardcipariam nas referidas reuni6es consoante a natureza das mat~rias a discutir e as conveniCncias do momento.
Quamo delegac;io de funcionMios deved ser presidida por urn alto funcion:S.rio com
larga experiCncia de negociac;Oes econ6micas internacionais e ser constitufda por urn elenco
de funcion<i.rios e peritos econ6micos adequado a importance tarefa a desempenhar.
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Os membros da delegac;:io deverio: a) ou ser destacados para se dedicarem exclusivamente
b) ou, no caso disso nao ser possfvel, ocuparem-se da negociac;ao com prioridade sobre as outras tarefas de que estio encarregados.
A delegac;ao nao deverci exceder dez membros permanentes podendo a ela agregar-se
diversos assistentes consoante as necessidades da negociac;ao. Alem do presidente, deverao

a negociac;ao,

participar na delegac;:io o Director-Geral dos Neg6cios Econ6micos, o Adjunto do
Director-Geral vogal na C. T. C. E. E., o Chefe da Reparric;ao dos Organismos
Inrernacionais, o Vice-Presidente da C. T. C. E. E. e quarro perltos para os assuntos comerciais, industriais, agrkolas e ulrramarinos, alem de urn secret<irio permanence. 0 perito em
materia comercial deverci. ser o Dr. Jose da Silva Lopes, o maier recnico nacional em mareria de comercio externo, conhecedor profundo dos problemas de integrac;ao econ6mica
europeia e experienre em negociac;6es internacionais. Em materia industrial o perito que
enrendo dever ser designado eo Engenheiro Jo3:o Cravinho, recnico de reconhecida competencia em materia de polfcica industrial e rambem hibil negodador. No que respeita a agricultura e ao Ulrramar nao estou, infelizmenre, em posic;.3:o de sugerir nomes pois alem da
competencia recnica requerida para reprcsentar o sector respective, torna-se indispensivel
que as pessoas indicadas estejam nlio s6 a par d?s problemas de integrac;ao europeia como
possuam qualidades de negociador, n3.o csquecendo a fluencia em Hnguas estrangeiras.
Sugiro, portanto, que seja pedido ao Minisrerio do Ultramar e a Secretaria de Estado da
Agricultura a indicac;ao de trCs nornes para permitir a S. Exa. o Ministro proceder a uma
escolha.
A urgCncia na designac;3.o da delegac;ao e por demais evidence para tee que ser acentuada.

2. Orgiio administrativo e de coordenariio para apoio da negociariio.
Parec.e evidence que o 6rgao mais apropriado para dar apoio administrative a negociac;.3:o e promover a neces.Siria coordenac;3.o dos servic;os oficiais e a Comissao Tecnica de
Cooperac;:io Econ6mica Externa.
Esta Comissao foi precisamente criada para exercer idenricas func;6es aquando das
importantes negociac;6es do Plano Marshall. Dada o seu caricrer de 6rg.io coordenador foi
esta Comissao criada junto da Presidencia do Conselho; e em virtude do cad.cter expedirivo das tarefas a seu cargo foi enrao dada ampla delegac;ao administrativa ao seu
Presidente. No memento actual a Comissao acha-se adrninistrarivamente integrada na
Secretaria de Esrado do Comercio com func;6es de coordenac;ao praticamente inexistentes
e os poderes do seu Presidenre extremamente limitados no plano administrative.
Seria pois indispensivel que a C. T. C. E. E. fosse restitufda a sua feic;ao inicial para
corrcsponder as ex.igCncias da delicada e imponante negociac;.3o que vamos encetar. Tra.ta-se de urn ponro fundamental do qual dependeri o succsso da negocia~lio e por isso me
permito, com alguma experiCncia de negociac;6es dcste genero, chamar para ele a especial
atenc;.3o do Governo. Todos os nossos parceiros na EFTA que iniciaram negociac;6es ou se
preparam para as iniciar tiveram o maier cuidado na constituic;.3o do mecanisme apropriado para a negociac;ao _que e complexa e diffcil e prcssup6e como antagonista urn mecanisme apuradfssimo de negociac;ao. Os diversos mecanisrnos criados adaptam-se naturalmente as circunstancjas particularcs de cada urn dos pafscs mas ji se enconrram criados ou
a funcionar plenarnenre hi muito tempo. Embora corn atraso o. que e essencial agora e
adaptar urn 6rg1io ja existence que passe a ter suficiente autonomia adrninistrativa para
poder agir rapidamente e possua suficientes poderes de coordenac;ao dos servic;os oficiais
que ser3:o chamados a pronunciar-se na materia. Dcsignar simplesmente urna delega~o
sem se proceder a radical transformac;1io da actual C. T. C. E. E. seria, quanto a mim,
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desastroso. Par isso nao creio que tenhamos oeste momenta outra alternativa.
Seda igualmeme muito convenience que a presidCncia da Comissao fosse assumida
pelo funciomi.rio que chefiad. a delegas:ao de funcion<i.rios que id negociar com o Iv!ercado
Comum. Masse tal se verificar impossfvel deverci o Presidente da Comissao ser, nesse caso,
integrado na delega<;ao.

3. Prepararlio da declttrariio ministerial a fozer no dirt 24 de Novembro tto ConseUJo de
Mini.stros das Comunidades Europeias.
Torna-se igualmente muito urgeme preparar a declaras:ao que S. Exa. o Ministro
deved. fazer no pr6ximo dia 24 de Novembro ao Conselho de Ministros das
Comunidades Europeias. Dada a escassez do tempo disponfvel e o facto da designas:ao da
delegas:ao negociadora poder ainda demorar algum tempo, sugere-se que na Direcs:ao-Geral dos Neg6cios Econ6micos e em colaboras:ao com a C. T. C. E. E. se proceda iffiediatamente a preparas:ao de urn projecto de declaras:ao que deverci depois ser objecto de
discuss3.o pela delegas:ao que vier e ser nomeada e submetida a alta aprecias:ao de S. Exa.
o Ministro.
Lisboa, ... de .......... de 19 ... .

(a} 0 Directo-Geral

7-

APONTAMENTO DE CONVERSA

MINISTERJO DOS NEG6CIOS ESTRANGEIROS
APONTAMENTO DE CONVERSA
COM 0 EMBAIXADOR DE FRAN<;:A

REI.Ar;:6ES COM 0 MERCADO COMUM
Veio visitar-me hoje o Embaixador de Fran'? para conhecer qual a nossa posis:ao em
relas:ao· a evemualidade de reabertura de negocias:6es entre a C. E. E. e o Reino Unido e
outros membros da EFTA. Nas suas observas:Oes preliminares foi-me dizendo que o
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Franr;a, Sr. Maurice Schuman, tinha obtido ou, pelo menos, julgava ter obtido- o acordo dos ouuos membros da Comunidade para
que as negocias:Oes com os membros da EFTA que pediram a sua adesao ao Tratado de
Roma fossem simult:1neas ou imediatamente seguidas de negocias:Oes com os restantes
membcos que nao tinham soHcitado a adesao, nomeadamente ·a Austria, a Su!s:a e
Portugal. A Frans:a seria, por conseguinte, favorivel a uma negocias:ao com o conjunto
los pa{ses da EFTA.
Disse'o Embaixador que o problema de eventuais negocias:6es com a C. E. E., em virtude da recente evolu~o dos acontedmentos, estava na nossa ordem do dia. Que j<i. fora
decidido superiormeme constituir urn grupo de trabalho para estudar o problema e apresentar propostas para considera~o governamenta1. Como ele sabia n6s hav!amos solicitado
negocia<;oes com a C. E. E. por carta de 18 de Maio de 1962, dirigida ao Presideme do
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Conselho da C. E. E., que por carta de 19 de Dezembro deu uma resposta positiva ao
nosso pedido flxando-se as datas de 1 1 e 12 de Fevereito de 1963 para uma primeira audic;ao sabre o assunto. Esta audic;iio nao chegou a ter Iugar e ficou, de comum acordo, adiada sine die, em virtude do rompimento das negociac;6es do Reina Unido com a C. E. E.
Em janeiro de 1969 o Governo Porwgues, a propOsico de novas tentativas de se encomrarem soluc;6es em certos domfnios para os problemas entre os membros da C. E. E. e
EFTA, deu a conhecer por meio de urn memorandum entregue ~ C. E. E. e tamb~m aos
Governos dos pafses membros da Comunidade, o seu desejo de participar, desde o infcio,
em qualquer negociac;3o com vista a urn arranjo no domfnio comercial e no da cooperac;ao
tecnol6gica e ciendfica. Fiz ainda urn Iongo relato sabre as nodcias errOneas que ao Iongo
dos Ultimos anos tern surgido na imprensa europeia acerca da suposta posi~ao pQrtuguesa
em rela~o ao Mercado Comum, afirmando-lhe que temos seguido sempre o problema das
rela~6es com a C. E. E. com o maior interesse nao lhe escondendo o facto d~ que os nossos prolongados silencios sabre a mat~ria tern tido origem nas dificuldades de definir com
precisao qual a fOrmula mais adequada a aplicar as nossas evemuais rela~6es com o
Mercado Comum, que tenha em devida coma os complexos imeresses de ambas as partes.
Perante os repeddos insucessos das negocia~6es brit:lnicas com a C. E. E. os estudos necessirios para se chegar a uma tal fOrmula foram sendo adiados. Perante as novas perspectivas
de negocia~ao entendia que os trabalhos preparatOrios deviam iniciar-se quanta antes, A
este propOsito perguntei ao Embaixador quando julgava que as negocia~6es com o Reina
Unido teriam infcio.
Respondeu-me que possivelmente I~ para Junho ou Julh'?. Mostrou-se muito interessado na composi~ao do grupo de trabalho e do seu programa aludindo v~rias vezes a conveniencia de tal grupo de trabalho apresentar ao Governo urn primeiro relat6rio nao mais
tatde do que o
de Abril. Acrescentou ainda que, embora nao tivesse instru~6es do
seu Governo que o habilitassem a dar uma resposta imediata, n1io previa dificuldades de
obtermos o apoio do Governo frances para urn pedido de as nossas negocia~6es com a C.
E. E. serem iniciadas ao mesmo tempo das negocia~6es com o Reina Unido. Informou-me de que a Austria e a Sufc;a j:i lhes tinham formulado esse pedido e que tinham recebido uma resposta favod.vel. Se fiz~ssemos igual pedido, disse, "ce ne tera pas tme

mes

demande extravagante':
De toda a conversa depreendi que era propOsito das autoridades francesas:

a) dar-nos a conhecer que o Governo frances favorece uma negocia~o da C. E. E.
com todos os membros da EFTA simultaneamente-,
b) que, nesse sentido, estao dispostos a apoiar urn pedido nosso para negocia~6es
siintiltlneas;

c) conhecer o nosso estado de preparac;ao para uma eventual

negocia~o

e chamar-nos

a aten~ao para a necessidade de activarmos essa prepara~ao.
Lisboa,.-- de.- .. _..... de 19 ....

a) 0 Director-Cera/
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8 -APONTAMENTO DE CONVERSA
APONTAMENTO DE CONVERSA DO SECRETARIO-GERAL
COM 0 MINISTRO DO ]APAO
19 de Fevereiro de 1942

CONF/DENCIAL. - 0 Ministro do ]apao pediu para eu o receber para assumo muito ,
urgente e grave. Disse-lhe que podia vir imediatameme.
Entrou sorridente, tanto ou mais do que de costume. Apenas se sentou, tirou da algibeira do colete urn pcqueno papel, dobrado e amarrotado, e disse-me, nao como leitura,
mas como quem fala seguindo urn apontamento, urn· pouco titubeante, pouco mais ou
menos o seguinte:
Por motivo de se/fdeftnce (empregou o termo inglCs, embora fal:issemos sempre frances), 0 Governo Imperial tinha decidido expulsar do terdt6rio portugufs de Timor OS seus
inimigos que a1i estavam. Era urn dever e urn direito de selfdeftnce. Nao se propunham
atacar a soberania portuguesa ou a sua neutralidade. Enquanto q Govemo PortuguCs conservasse esta como ate agora a tern mantido, o Governo Japones respeidAa-ia e com esta
condi~:io retirar:i as suas forytS desde que as necessidades de se/fdefonce estejam satisfeitas.
Igualmen~e, enquanto se mantiver a neutralidade portuguesa, a de Macau sed. respeitada.
Terminou com urn voi!J, estribilho seu habitual.
Acrescemou que recebera ordem de fazer a comunicac;:io ao Sr. Doutor Salazar, mas
pensava que feita por meu imermedio seria talvez suficiente.
Repliquei que, colhido de surpresa por uma comunica¢o desta natureza e desta gravidade, a qual certameme seria tambem para o meu Governo wna surpresa, eu n:io tinha
naturalmeme instru~Oes para dar uma resposta em nome do Governo PortuguCs.
A titulo pessoal, n:io podia, porem, abster-me de manifestar o meu espanto, a minha
surpresa e a minha m<lgoa pelo que acabava de ouvir, e que constitufa uma violat;ao do
nosso territ6rio e da nossa soberania.
Atalhou-me para me dizer que n:io nos combatiam a n6s, mas que, todavia, no nosso
territ6rio estavam inimigos deles. Tinham de Ihes fazer guerra. "C'est Ia guerrl'.
Prossegui que a decisao que me anunciava se parecia ainda mais injustificada e incompreensfvel nas vesperas da chegada a Timor das nossas tropas, que deviam p6r termo
situac;:io irregular ali existence.
Num tom seco replicou-me: 'Je ne discute pas. ]e trammets seufement ce que j'ai refll

a

/'ordre de dire':
Retorqui: "Tamblm niio discuto. Tendo tratado Jetnpre com V. os assrmtos todos mmz tom
de amizade e de len/dade, e at! de ftanqueza, julgo-me 110 dever de !he dizer a minha reacrfio
perante a comunicariio que me traz':
"Ah, e eu agradero-ihe, porque eu tamblm fiz sempre umn polftica de amizade':
Lembrei-lhe ainda as declara~6es de boa vomade que nos haviam feito, as felicita~6es
que me tinham apresentado quando se anunciou a partida das nossas tropas para p6r
termo ao incidente anglo-holandCs.
Reconheceu que assim era. Mas que tinham sempre ressalvado o caso de a siruac;:io se
prolongar. E lembrava-me a quest:io dos 34 japoneses presos e internados em territ6rio
nosso, pelos inimigos deles, e cuja liberta~:io n:io conseguimos. Lembrava-me tambem que
niio tfnhamos dado, ao menos, uns tiros simb6licos para resistir invas:io.
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Observei-lhe que ele bern s~bia nao termos ali sen:io pequena for~a. por assim dizer de
polkia, ao passo que do lado holand~ havia tropas e armamento.
Tudo isto decorreu de maneira amena. Ainda Ihe disse: ''Sem querer proferir uma pala-

vra que possa parecer de irritariio, vejo criada uma situariio em que os voJSos inimigos viio
dizer que tinham raziio nos intuitos que vos atribufam ·:
''Niio, isto 11iio I contra vOs, t contra eles~
Perguntei-lhe se tinha algum prazo para fazer a comunica~j3.o ou alguma hora ou dia
para me anunciar como come(jO da operac?o.
Respondeu ter apenas de fazer a comunicac?o antes da noite, o que estava fazendo.
Perguntei-lhe, por duas vezes, o que entendia por necessidades de selfdefence- satisfeitas.
Respondeu nao saber. 56 o chefe de Estado-Maior mo poder.ia explicar.
Disse-lhe que ia transmitir sem demora ao Sr. Presideme a comunica(jfiO. Dada a sua
import3.ncia e gravidade, eu pensava que ela deveria sec feita ao pr6prio Ministro dos
Neg6cios Estrangeiros. Mas ele decidiria esse ponto, assim como se da comunica(j3.o deveria sec emregue alguma nota ou apontamemo para evitar qualquer mal-entendido de palavras.
•
Declarou ficar inteiramente a minha disposi(jfiO ou do Sr. Presidente.
Despedimo-nos sem frieza formal, dizendo-me ele: 'Je regrette beaucoup me retirer du

cabinet de V. Exce. sur une commtmication si plnible':
Meia ·hora depois, telefonei-lhe de casa dq Sr. Presidente dizendo que S. Exa. o receberia emS. Bento para ele Ihe Ievac uma nota escrita da sua comunica(j3.o logo que ele dissesse t~-la preparado.
Para minha casa falou duas vezes o conselheiro da Lega(jfio, dizendo-me da segunda
vez, as 9 e tr~ quartos, que o Minisao estaria preparado da! a meia hora. Marquei-lhe
emfio as 10 e meia para ser recebido em S. Bento pelo Sr. Presidente.

9-

ORDEM DE SERVI<;:O

MINISTERIO DOS NEG6CIOS ESTRANGEIROS
DIREC<;:AO-GERAL DOS SERVI<;:OS CENTRAlS

Determina-se que os funcionirios da Direc(j3.o-Geral dos Servi(jOS Cemrais que sejam
transferidos para outros servi(jOS internos ou externos do MinistCrio, procedam a entrega
do respectivo superior hiedrquico de todos os proceSsos e papeis a seu cargo, antes de
irem ocupar as suas novas fun(jOes.
Lisboa, ... de .......... de 19 ... .

0 Director-Gerai dos Serviros Centrais,
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10- NOTA FORMAL

Rio de Janeiro, ... de .......... de 199 .. .

Senhor Ministro,

Em seguimemo

~s

conversas que sobre o assunto tive com Yossa Excelencia, tenho a

honra de solicitar, de ordem do meu Governo, a sua valiosa interferencia junto de Sua
Excel€:ncia o Ministro da Fazenda a lim de que seja concedida is transferencias de fundos
do Tesouro PortuguCs a isens:ao do imp.osco de dez por cento actualmente em vigor e consequentemente que Portugal seja incluido no nUmero dos pafses que gozam dessa isen<;ao
visio as transferen.cias de fimdos desra natureza nao estarem no meu Pals sujeitas a identico
imposto.
Aproveito o ensejo, Senhor Ministro, para apresentar a Yossa Excclencia os protestos
da minha mais subida consideras::io.

a)
Sua ExcdCncia
Senhor ............ .
Ministro de Estado das Rela116es Exteriores

II -

NOTA FORMAL

Londres, ... de .......... de 199 ...
Senhor Embaixador,
Ao celebrar-se o Dia Nacional de Espanha, tenho a honea de dirigir a Yossa ExceiCncia
as minhas mais sinceras e cordiais felicita!f6es, formulando, ao mesmo tempo, os meus
melhores votos pelas crescentes prosperidades da Na!fio espanhola e pela manuten!fao dos
la!fos de amizade que unem os nossos dois paises.
Aproveito a oportunidade para reirerar a Vossa Excelencia, os prorestos da minha mais
a1ta considera~o.

a)
Sua Excelencia
0 Senhor ......... , ...
Embaixador Extraordin:irio e Plenipotenci:irio de Espanha,
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NOTA FORMAL

... , ... de .......... de 19 ... .
Senhor Embaixador,
Tenho a honra de vir agradecer a Vossa Excelencia a am3.vel carta que me quis enviar
no dia 10 do corrente mes, bern como os amigos votos que, em seu nome t;j no de seus
colaboradores, quis formular pela prosperidade da Nac;:ao Portuguesa.
Muito grato, tambCm fiquei, por ter determinado que o Pavilhao Nacional Brasileiro
fosse hasteado na Embaixada em homenagem a PorcugaJ.

•

Pec;:o aceite, Senhor Embaixador, os protesros da minha mais alta considerac;ao.

a)

A Sua Excelencia o Senhor ... , , ...... , , .. .
Embaixador Extraordin3.rio e Plenipotenci3.rio do Brasil,

13- NOTA FORMAL
... , ... le .......... 19 ... .

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter a Ia connaissance de Votre Excellence, suivant les instructions
rec;:ues, que mon Gouvernement accepte Ia proposition du gouvernement Fran~ais
d'envoyer a Lisbonne le 15 d'Octobre, une delegation pour negocier avec les authorit6
portugaises compCtentes un accord sur Ia cooperation scientifique et technologique entre
les deux pays.
Je vous pric d'agrCer, Mousieur le Ministre, les assurances de rna plus haute consideration.
Son Excellence
Monsieur le Ministre
des Relations ExtCrieures
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14- NOTA FORMAL

... , ... le .......... l9 ....
Excellence,

fai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de demander

~

Votre Excellence de

bien vouloir accorder Ia reconnaissance provisoire de:
•
Monsieur , .. , ... , , .... , , ... , ........ , .... , .................. , ............. , .. .
comme Consul de Portugal a ..................................................... ..
Je profite de cette occasion ·pour renouveler ~ Votre Excellence les assurances de rna
plus haute consideration.

a)

Amhtwadeur de Portugal
Son Excellence
Monsieur ......... .
Ministre des Affaires Etranghes

15- NOTA FORMAL

London, ..... , ....
Your Excellency,

I have the honour to thank you most sincerely for your lcind message of congratulati-

ons on the occasion of the celebration of the National Day of PortugaL
May I also thank you for your good wishes for the hapiness and well-being of the people of PortugaJ and warmly reciprocate the hope that the most cordial relations between
our two countries in general and our respective Missions in panicular will continue.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

a)

Ambamrdor
His Excellency
The Honourable ................... .
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of ...... .
London
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NOTA FORMAL

London,,,,,., ....

Your Excellency,
I have the honour to inform Your Excellency that I have now returned from Lisbon
and have resumed my duties as Ambassador Extraordinary and Plenipotenriary of
Portugal.
'

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.
• a)
The Rt. Hon ................... .
Her Majesty's Principal Secretary of Stare for Foreign and Commonwealth Mfairs,
Foreign and Commonwealth Office,
London SWL.

17- NOTA FORMAL

London, ...... , . , .

Your Excellency,
I have the honour to inform Your Excellency that I am going abroad for a few weeks.
During my absence, Senhor .......... , Counsellor to this Embassy, will act as Charge
d'Affaires "ad interim".

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my
highest consideration.
a)

Portuguese Ambassador
The Rt. Hon ..........
Her Majesty's Principal Seeretary of State for
Foreign and Commonwealth Affairs,
Foreign and Commonwealth Office,
London SWI.

MANUAL DIPLOMAT/CO 205
!8 -

NOTA FORMAL

London,, ........ ,

Your Excellency,
I have the honour to express to you, my congratulations on the occasion of the celebration of the Anniversary of the Independence of ..... , ....
I would like at the same time to express my best wishes for the well-being of the people of your country, and my hope that the friendly relations so fortunately existing between our two countries and Missions will continue in the years to come.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.

a)
His Excellency
The Honourable ......... .
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of ......... .
London

19 -NOTA FORMAL

London, ......... .

Your Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note kindly informing me that you had presented to Her Majesty Queen Elizabeth II, your Letters of Cre~ence as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of. ... co the Court os St. James's.
In thanking Your Excellency very much for the courtesy of this com~unicarion, I
would avail myself to the opportunity to sincerely reciprocate the sentiments of goodwill
expressed by you for the maintenance of the friendly relations so happily existing between
our two countries and Missions.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
a)
His Excellency Mr .......... .
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of ...
London
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20 -NOTA VERBAL

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta os seus atendosos cumprimentos ;\
Embaixada de .......... e, com referenda ;\ Nota da Embaixada n. 0 •••• , de .... de ... , .
Ultimo, tern a honra de informar que .......................................... , .... .

2. 0 Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros aproveita a oportunidade para reiterar
Embaixada de . , .... os protestos da sua mais elevada considera<;3.o.

a

Lisboa,. .. de .......... de 19 ... .

21 -

NOTA VERBAL

0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros apresenta OS seus atenciosos cumprimentos a
Embaixada ........ e, em adiramento ;\Nota PEA 1, de 3 de Julho corrente, rem a honra
de informar que funcionam em Portugal cu'rsos de admiss:i.o e de aperfeic;:oamcnto de guardas ·florestais, sendo a sua durae;.ao de 14 a 18 semanas. Estes cursos podem ser frequentados por cidad:ios estrangeiros, sendo apenas necess3riq que falem a lingua portuguesa.

2. Junto se enviam os programas de estudo, regulamentos e uma breve nota sobre as
medidas preventivas e meios de com bate contra incendios florestais adoptados pelas competentes autoridades portuguesas e que constituem base da programa¢o que esta a realizar-se nas escolas, e hem assim uma colec¢o de textos de forma¢o profissiona1.
0 Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros aproveita a oportunidade para reiterar ;\
Embaixada ....... , , . os protestos da sua mais elevada considera<;:io.

Lisboa, ... de .......... de 19 .... ·
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22 -

NOTA VERBAL

L'Ambassade de Portugal prlsente ses compliments au Ministhe des Relations Exrerieures et a l'honneur de lui faire savoie que Son Excellence Monsieur, ......... , Ambassadeur de Portugal, quittera la ......... ~ compter du ........ , pour un conge d'un mois.
Pendant son absence, Monsieur , ..... Premier Secretaire, assurera les foncrions de
Charge d'Affaires a. i.
L'Arnbassade saisit cette ocasion pour renouveler au Ministhe des Relations
Exreerieures les assurances de sa haute consideration.

.. ..... ,le .......... 19 ....

23 -

NOTA VERBAL

L'Arnbassade de Portugal presente ses compliments au Ministhe des Relations
Exterieures et, se referant ~ sl note n.o .... du ..... 198 ... , a l'honneur de lui faire savoie
que Son Excellence Monsieur , , , ..... , Ambassadeur du Portugal, est de retour en .....
et a repris immediaternent ses foncdons.
·
L'Ambassade de Ponugal saisit cetre occasion pour renouveler au Ministhe des
Relations Exterieures les assurances de sa haute consideration .

...... .,le .......... 19 ....
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NOTA VERBAL

L'Ambassade de Portugal pr6ente ses compliments au Minist~re des Relations ExtCrieures et a l'honneur de porter :1 sa connaissance que le Gouvernement Portugais se propose

de nommer en qua1ire d'Attache Naval aupr6 de cette Mission le Commandant .. , ...... .
En sonmettant, ci-joint, une notice biographique de cet officier, l'Ambassade saurait grC
au Ministhe de bien vouloir lui faire savoir si cette nomination rencontre l'ac:;,cord du
Gouvernement ...... , . , .

L'Ambassade de Portugal saisit cette occasion pour renouveler au Ministhe des
Relations ExtCrieures les assurances de sa tr~s haute consideration .

....... ,le .......... l9 ....

25 -

NOTA VERBAL

URGENT

The Portuguese Embassy presents their compliments to the High Commission and
have the honour to request rhac authorization be given by the Government of. ... , for the
using of .... Airport, as an alternative to .......... by the Boeing 707 aircrafts which are
at present engaged in the transporc of refugees between ... , ..... , and Lisbon.
Given the humanitarian reasons involved, the Portuguese Government would very
much appreciate it if this request could be given urgent consideration.
The Portuguese Embassy avail themselves of this opportunity to renew to the ....... .
High Commission the assurances of their highest consideration.
London, .......... , 19 .. ..
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26- NOTA VERBAL

The Portuguese Ambassador presents his compliments to Her Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affaires and has the honour to inform
that the Portuguese Government wishes to appoint Senhor .......... as Vice·Consul of
Portugal in London.
The Portuguese Ambassador would be grateful if Her Majesty's Principal Secretary of
State would be so good as to cause the necessary steps to be taken with a view to the issue
of Her Majesty's the Queen's Exequatur to this appointment.

The Portuguese Ambassador avails himself of this opportunity to renew to Her
Majesty's Principal Secretary of State the assurance of his highest consideration.
London, .......... , 19 ... .

27- MEMORANDO

MmJOrando da Embaixada da Inglaterra
1. His Majesty's Government in the United Kingdom are anxious in offer to the
Government and people of Portugal their explanation of the circumstances which led to
the entry into Portuguese Timor on the 17th December of a combined force of Australian
and Netherland troops.
2. As His Excellency the Prime Minister of Portugal stated in his declaration in the
National Assembly on the 19th December, exchanges of vie\~s had been proceeding for
sometime between His Majesty's Government and the Portuguese Government regarding
the danger of hostile action by Japan against Portuguese Timor in the event of hostilities
between the British and Japan, in view of the strategic importance of the territory and the
slender nature of its defensive forces. It was hoped that there would be time to work out,
in full consultation and agreement with the Portuguese Government derailed plans for
rendering the assistance which had been offered and which the Portuguese Government
were willing to accept in the event of an attack.
3. Before these plans could be completed, however, a fundamental change in the circumstances was brought about by Japan's sudden act of treachery on the 7th December.
4. On December 11th an offer was made through the Portuguese Ambassador in
London of immediate assistance in the event of a Japanese attack on Portuguese Timor
and it was. proposed that this assistance should be furnished by Australian and Netherlands
troops who would withdraw when the emergency was past. The hope was expressed that
the Portuguese Government would at once accept this offer, and that they would instruct
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the GovC.rnOr of Portuguese Timor to invite assistance if thC occasion arose or to- ac(iuiesce
in its being furnished in the event of there being no time for an invitation to be issued.
The Portuguese Government accepted their proposals and, in response to a request by the
POrtuguese Ambassador, they were conftrmed in writing on the 15th December. The
communication .to. His Excellency stated .that te .threat to Portuguese Timor must be
regarded as no imminent as to make immediate precautionary measures necessary to protect Portuguese Timor, and stressed the importance of the local_authorities there. being
given wide latitude so as to ensure that the assistance contemplated should be forthcoming
in good time.

5. On the 15th December Japanese submarines were identified in ~e im·mediate vici·
nity of Timor (one of them was attacked on the 16th.December). The. danger was already
imminent and it was in these circumstances that the allied military commanders on the
spot, in the exercise of the responsibility which upon commanders in. the_ field, judged it
essential to take the action_ to which the Portuguese Government have felt bound to take
such strong exception.
6. The situation was that at any moment an attack on Timor might take place, and it
was to be feared that, notwithstanding the correct relations between Japan and Portugal, it
would be launched against that part of the isl~nd in Portuguese possession where resistance could, without outside, help, hardly be prolonged by the forces available.
7. His Majesty's Government regret that strategic exigency should have necessitated
the actiqn which has occ:isiohed the Protests ot'rhe 'PortugUese Government. They wish to
emphasize that is was necessary in defence of the vital interests of the allied nations in the
war which Japan has forced upon them. Nothing has emerged more deary from the present war than that if defensive action is delayed until an _attack has ~ctually developed it is
likely to be too late. Although the Portuguese Government- felt un;1ble to authorize the
Governor of Portuguese Timor to invoke the proffered help until after- an attack had
~aterialized, the fact remains that the allied forces came not as enemies but as friends.
8, His Mafesty's Government note from Dr. ·Salazar's statement that Portuguese reinforcements to strengthen Timor's garrison are being prepared the undertaking has already
be'en gi~en that the troops which entered Portu~ese Timor will be withdrawn as soon as
the emergency with which they came to deal_ is past.
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28- CREDENCIAL

(Nome ,U, Chefe de Estado). .
Presldente da Reptlblica Porttlguestt
a
Sua.ixc~lbzcia· .. ,.., ... • ..
Pmidmte 'M Repriblica
(ott tt Sua Maje;tttde . .. .)

Grande e Bo.m Amigo (Senhor ou Senhora),
;

Animados .do desejo de estreitar as relac;6es de cordial amizade e boa inteligCncia que
fdizmente existem entre os nossos do is paises havemos por bern acreditar o Senhor .... -..
na qualid~de. de J:;:mbai~ador Extraordin:4io e Plenipot~nci:irio. junto de, Vo~a ExceiCncia
(Vossa Maj~siade). · ·
' · ·
·'

As altas ·qualidades pessoais .deste Embaixador e o seu patri6tico zelo pelo bern do
Esrado sao para nOs segura garantia de que· desempenhar:i da melhor forffia a mi·s.sao que
ora lhe confiamos.
Nesra convicc;aO, persuadidos estamos de que Vossa Excelencia (ou Vossa Majestade) o
acolher:i c.om benevoJen.cia e dar3. inteiro crCdico ao que ele tiver a honea de lhe dizer especialmente ao manifestar os sentimentos de amizade do Povo PortuguCs e ao formulae, em
nosso nome, vows pela prosperidade da,, ..... e pela feliCidade· peSsOal de Vossa .ExcelCncia {ou Vossa Majestade) de quem somos,

PalaciO. NaciOn:if d.e Bel~ffi, aos, .. ·.. ·.....
Lett~

e Constante Amigo

tt) ksinatttra do Chefe de Estado
a) Assinttttlra do Ministro dos
NegOcios Estrangeiros
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REVOCAT6RIA

(Nome tkJ Chefe de Estado)
Presidente da Repzlblica Portuguesa

a
Sua Exce/Cncia . . , ...... .
Presideme tkJ Reptiblica
(ou a Sua Majestade . ... .)
Grande e Born Amigo {Senhor ou Senhora),

Tendo sido resolvido dar outro destino ao Senhor .... , ..... , que se achava acreditado
nesse Pals na qualidade de Embaixador Extraordin3.rio e Plenipotenci3.rio, confiamos em
que esse Embaixador, durante o exerdcio do seu alto cargo, se ted. mostrado merecedor da
benevolCncia e estima de Vossa Excelencia (ou Yassa Majest<lde).
N1io tendo sido possfvel que ele pr6prio tivesse a honea de entregar as presentes Canas
encarreg3.mos de o fazer o Senhor .... , , .... , que vai substitu!~lo n<i mesma qualidade.
Aproveitando o ensejo para apresentar sinceros votos pela prosperidade da
pela felicidade de Yassa Excelencia (ou Yassa Majestade) e de quem somas,

oOOo • o • o o . ,

Palacio Nacional de Belem, aos .........

Leal e Con.sfflnte Amigo
a) AJsinalttra do C!Jeft de Esta,U,
a) AJsinatura do Ministro dos
NegJcios Estrangeiros

30- CREDENCIAL PARA UMA ORGANIZA<;:AO INTERNACIONAL

(Nome do Ministro dos NegJcios Estrangeiros)
Ministro dos NegJcios Estrangeiros de Ponuga!
a
Sua Excelbzcia o Secretdrio-Gera! da . .

o o o • o o •• o o •• o o • o o o

Fazemos saber aos que as presentes letras virem que o governo portuguc!s h:i por hem
nomear, como por estas nomeia, por seu Plenipotenci3.rio, o Senhor Dr. o • • • • • • o o • como
Embaixador junto da .. o • • • o • • • em substituic?o do Dr........... chamado ao exerdcio
de outras func;6es.
Em testemunho do que as presentes letras v3o por nOs assinadas e seladas com o selo
branco da RepUblica Portuguesa.

Pa!dcio das Necessidades;
aos ................... .
Ministro dos NegJcios Estrangeiros
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31- CARTA DE GABINETE

Lisboa, ... de .......... de 19 .. ..
Senhor Ministro,

Tenho a honea de comunicar a Yossa Excelencia que o Governo da RepUblica

Portuguesa decidiu acreditar o Senhor ........ , , como Encarregado de Neg6cios de
Portugal junto do Governo , ... , . , , , .......... , ................. , ..... , ........... .
Estou ceno que Vossa Excelencia receber<i. com agrado esta designa<;ao, reconhecendo
o Senhor Dr... , ... , ... , .... , na referida qualidade e dando inteiro crCdito ao que ele
comunicar oficialmente, pois que o fad com o objectivo de esrreitar as rela<;Oes entre
Portugal e ...................................................................... ..
Aproveito a oporcunidade para apresentar a Yossa Excelencia os protestos da minha
mais alta considera<;3.o.

a) Assinatum do Ministro dos NegOcios Estrangeiros
Excelmt!.SJimo Smhor:

32- CARTA PATENTE DE NOMEA<;:AO
.................... , Presidente da RepUblica Portuguesa
Fa<;o saber aos que esta Carta Parente vire~ que atendendo ao merecimento e mais circunstancias que concorrem na pessoa de ........................... , , . , hei por bem
nomci~lo ........ , ... , , . , , ..... , , .... da Na<;3.o Portugu~a ..... , ..... , ........ , com
todas as vantagens e prerrogativas que !he compecirem, na conformidade do Regulamento
Consular de sere de Mar<;o de mil novecentos e vinte, pelo que determine aos cidadaos
portugueses residentes, ou que ali forem, que reconhe<;am o referido .. ,, .... ,,, .... como
.................... da dita Na<;ao, e lhe prestem o auxilio de que possa carece·r para
beffi desempenhar o seu emprego.- Rogo a .. ·.................. que o deixe servir aquele
cargo, fazendo~lhe guardar as mesmas franquias, privilegios e liberdades de que gozam os ·
outros ................... dando-lhe para isso todo o favor e protec<;io, poiqlle o mesmo
sed praticado nesta Repliblica a respeito dos seus ........... ~ara firmeza do que se ·pas~:
sou esta Carta Parente por mim assinada e selada com o selo das Armas da RepUblica;
Presidente da RepUblica, aos ..... dias do mes de ................. de mil novecentos
e oitenta e ........ .
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33 -

EXAQUATUR

. CARTA PATENTE
................ Presidente da Republica Portuguesa

Facyo saber que por esra· Carta Parente ~ concedido Exaquatur' 3. nomeac;:ao de
...... , .. , , .. , , ... , , , .. , ... , .................. , .. , com as mesmas honras, prlvil¢giosi
franquia e liberdade-de que gozam os outros .. ;.;., ..... .-.,, ... , estrangeiros. Notifica-se
assim todas as autoridades civis e militares, a quem o-conhecimemo deve pertencer, para
que reconhec;am..a ......... , .... . :. . , . , , .. ·.... e o deixem desempenhar o seu emprego
. de uma forma que os demais , ........ , . Para firmeza do que se passou presente Carta
Parente por mim assinada e selada com·o selo das ArmaS da RepUblica ..
Presidente da RepUblica, aos .... , dias do m~ de ..... , , ... , ...... de mil novecentos
e oitenta e .... .- ....

34 -

CARTA DE CORREIO DE GABINETE

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
D!RECr;:AO-GERAL DOS NEG0CIOS POLITICOS

0 Minist~rio dos NegOcios Estrangeiros comunica para todos os fins que o Senhc;>r Dr.
••••••• <! portador de mala diplom:itica composta por ........ volumes destinada as
Embaixadas de Portugal em LONDRES/BRUXELAS .
. No. seu regresso a Portugal, o Correio Diplom:itico sed tamb<!m ·port~dor da mala
diplomadca destinada ao Minist<!rio dos NegOcios Estrangeircis ..
Lisboa, ......... ·~ ..

0 Secretdrio-Geral
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CARTA DE CORREIO DE GABINETE

MINISTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
DIRECc;AO-GERAL DOS NEGOCIOS POLITICOS
LETTRE DE COURRIER

Le Ministhe des Affaires Etranghes de Portugal communique;

atoutes fins utiles: que

M...... .-, .... , est porteur de Ia valise diplomatique composee de,, ...... ·.~,. paquets
destinee aux Ambassades de Portugal a BRUXELLES/LONDRES.
A son retour· au Portugal, le Courrier diplomatique sera aussi le porteur de Ia valise

diplomatique destinCe au lvfinistCre des Affaires Etranghes.
Lisbonne, le

Pour le Secretaire General

36- CARTA DE CORREIO DE GABINETE

MINJSTERIO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS
DIRECc;AO-GERAL DOS NEGOCIOS POLITICOS
LETTRE DE COURRIER

The Ministry for Foreign Affairs of Portugal certify that Mr................... is the
bearer of the diplomatic pouch composed of . ... , , .... parcels adressed

to

the Portuguese

Embassies of BRUSSELS/LONDON.
On his return to Portugal 1 the diplomatic Courrier will also be the bearrer of the

diplomatic pouch from the said Missions to the Ministry in Lisbon.
Lisbon, ........... .
The Secretary General
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37- PLENOS PODERES

(Nome do Chefi de Estado)
Presidente da Reptlblica Portuguaa

Fazemos saber aos que as presentes letras virem que o Governo Portugu~ hi por bern
nomear, como por estas nomeia, seu Plenipotenci:irio o Senhor , , ............ , . , .. , para
proceder a assinatura (sob reserva de ratifica~ao ou nlio), em nome do Governo Portugu~.
da (Conven~ao ............ , do Protocolo ............ , do Acordo Comercial entre
Portugal e ............ etc.).
Em testemunho do que as presences letras vao por n6s assinadas c seladas com o selo
branco da RepUblica Portuguesa.
•

Palacio Nacional de Belem, aos ........... .

a) AJsinatura do Chefi de Estado

a) Assinatura do Mini.Jtro dos NegOcios Estrangeiros
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38- CARTA DE RATIFICAc;:AO

Pmidenre da Rep1lblica Pormguesa pelo voto da Nar!io

Fa.yo saber aos que a presente Carta de Confirmasio e Ratifica.yao virem que aos
. . . . . . . . . . . . . . . foi assinada em ...... a Convensio ......... , cujo texto em .......... e
respectiva tradu~ao portuguesa sao do teor seguime:

(Texto da Convenr!io)

Visto, examinado e considerado tudo quanto se concern na referida Convensao, aprovada, para ratifica.yao, pelo Decreta-Lei nUmero .. , , ... , publicado no "Di:1rio da
RepUblica" nUmero ......... , primeira serle, de ......... , e pela presente Carta a mesma
Convensio confirmada e ratificada, assim no todo como em cada urn dos seus artigos, e
dada por firme e valida para produzir os seus efeiros e ser inviolave1mente cumprida e

observada.
Em testemunho do que a presente Carta vai por mim assinada e selada com o selo da
Republica Portuguesa.
Dada nos Pa.yos do Governo da RepUblica, aos, ...... do mCs de .......... de mH
novecentos e ...... , .... .
(a) ......

Presidente da Rep1ib/ica
(a} ......

Ministro dos NegOcios Estrangeiros
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39 - CARTA DE ADESAO
Presidente da Reprlblica Portuguesa

Fac;o saber aos que a presente Carta de Confirma~o e Adesao virem que foi condulda
em, ......... , .. , em, .. ; ... , .... de mil novecentos e .• ,., a Conven¢o.,, ....... .- ..

Vistc;>, examinado e considerado tudo quanto se contc!m na referida Convenc;ao, aprovada
para ades:io pelo Decreta nUmero .... , .... , publicado no "Di<irio da RepUblica", primeira
sc!rie, nUrnero ......., de ...... de ..... , e pela presence Carra a mesma Convenc;ao confirmada e dada par firrne e vilida para produzir os seus efeitos e ser inviolavelmente cumprida
e observada.
Em testemunho do que a presente Carta vai por mim assinada e selada com o selo da

Republica Portuguesa.
Dada nos Pac;os do Governo da RepUblica, aos .... , ... do mfs de., ..... , . .de mil
novecentos e ........... .
(a) ........... .

Presidente da Reptlblica
(a) ........... .

Ministro dos NegOcios Estrangeiros
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40 :._ ACORDO POR TROCA DE NOTAS

Lisboa, ... de .......... de 199 .. .
Senhor Embaixador,
Tenho a honea de. acusar a recepr;ao da nota de Vossa Excelfncia de ..... , .. Corrente,
do teor seguinte (na tradu¢o portuguesa): . , , ; . -. -. , ....... , . : . ....... , ~ ............ , .-.. ,

............................ '" .. ,',,,,·,, .. -.-, ,·, ................................... .
.-;

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • ; • ~ . • • • • •· • • • ·, • • • •' ·, . • ; •• ·, • • •••., • • • ' • j • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

0 Governo PortuguCs concorda corn o conteUdo da nota acima transcrita e considera
esse documento e esta minha resposta como constituindo urn acordo entre os nossos dois
•
Governos.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelfncia os protestos da minha mais alta
considerar;ao.
(a)

Senhor ......... .
Em baixador de . , , .. , ....
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41 - ACORDO POR TROCA DE NOTAS

Portugal No. I (1959)
Exchange of Notes
. between the Government of the

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of Portugal

on the Repayment of the Debt to the
United Kingdom Government by the Portuguese
Government on the Liquidation of the
European Payments Union

Paris, April 13, 1959 '

Presented to Parliament hy the Secretary of State for Foreign Affoirs
hy Command of Her Majesty
june 1959
N. 0 I

The Head of the UniJed Kingdon Delegation to the Organisation for European Economic
Co-operation to the Head of the Portuguese Delegation
Your Excellency)

Paris, Apri/13, 1959.

1. I have the honour to refer to the Decision of the Council of the Organisation for
European Economic Co-operation dated the 30th of December, 1958, confirming the ter-

minatton of the Agreemnent of the 19th of September, 1950, for the establishment of a
European Payments Union at the close of business on the 27th of December, 1958, and
to the Decision of the Council of the Organisation for European Economic Co-operation

of the 30th of January, 1959, by which it was established that, on the liquidation of the
European Payments Union in accordance with the provisions of Annex B to the

Agreement of the 19th of September, 1950, there was a debt of Two million nine hundred and sixteen thousand one hundred and twenty two units of account due from the
Portuguese Government to the United Kingdom Government.
2. I am instructed to refer to discussions that have taken place between representatives
of the United Kingdom Government and of the Portuguese Government in the course of
which an understanding was reached that the said debt should be repaid in United States
dollars in one instalment and should bear interest at the rate of two per cent. per annum

calculated and payable in United States dpllars for the period from the 16th of January,
1959, up to and including rhe dare of repayment,
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3. I am also instructed w acknowledge, on behalf of Her Majesty's Government in the
United Kingdom of Great Britain and Norhern Ireland, the discharge of the capital
amount of the said debt by the payment in New York by the Portuguese Government on
the lOth of March, 1959, of the sum of Two million nine hundred and sixteen thousand
one hundred and twenty two United States dollars, being the equivalent of Two million
nine hundred and sixteen thousand one hundred and twenty two units of account converted into United States dollars at the following rate of exchange, namely, one unit of
account equals on United States dollar, and the discharge of the said interest by the payment in New York by the Portuguese Government on the 18th of March, 1959, of the
sum of Eight thousand six hundred and twenty eight United States dollars and fift) three
cents.

4. I have the honour to suggest that this Note together with Your Excellency's reply
should be regarded as placing on record the final settlement of this matter.

I have, & c.
HUGH ELLIS-REES.

N. 0 2
The Head of the Portuguese Delegation to the Organtuttion for European Economzc

Cooperation to the Head of the United Kingdom Delegation.
Paris, Apri/13, 1959.

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of your Note of the 13 th of April,
1959, reading as foUows: - (As in No. 1.)
In reply, I have the honour to inform Your Excellency that the Portuguese
Government agree that Your Excellency's Note and this reply should be regarded as placing on record the final settlement of this matter.

I have, & c.

J.

CALVET DE MAGALHAEs.
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42- DECIARAc,:AO

· Declara"'o conjunta ou Carta do Atfilntico, de i 4 de Agosto de 194L
The President of the United State.S of America and the Prime Minister, Mr. Churchill,

representing His MajestY's Goyerilirier=tt in- the United Kingdorri; b~ing mCf together,
deem it fight to m'ake known certain Common principles in· the natiorlal pOlicies of their
respective countries on which they hase 'their hopes for a better ·future for the- \~orld.
First, their counrries seek no aggrandisement, territorial or other.
Second, they desire to see no territorial changes that do not accord with the freely

expressed wishes of the p_eople cOncerned.

'

'

Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government' under
which they will live; and they wish to see Sovereign rights and• self-government restored to
those who have been forcibly deprived of them.
Fourth, the)' will endeavour, with due respect for their existing obligations, to further
the enjoyment by all States, great or small, victor or vanq-uished, of access, on equal terms,
to the trade and to the raw materials of the world which are needed for their economic
prosperity.
Fifth, they desire to bring about the fullest collaboration bet\yeen all nations in the
economic field, with ·me ?bject of ~ecurittg for ·all im-proved la_boiir s(aridards-, econOmic
advancement, and social security.
·
·
· ·
Sixth, after the final destruction of the Nazi tyranny, they hope to see established
pcice· which will afford to all nations the means of dwelling in safetY 'IVithin· their own
boundaries, and which will afford assurance that all the men in all the lands may live out
their lives in freedom from fear arid want.
.
·
Seventh, such a peace should enable all men to traverse the high seas. and oceciri.S
without hidrance.
'
Eighth, they believe that all the natioris of the world, for realistic as well as spiritual
reasons, must come to the abandonment of the use of force. Since no future peace can be
maintained if land, sea or air"atina~eiirs cortrinU.e to be emploYed-by nations·'lvhithreate~,
or may threaten, aggres-siOn' OutSide ·of their frontiers, they believe~· Pending the 'establis-'
hment of a wider and more permanent system of general seciulty, that the disarmament" Of
such nations is essefltial. They will likewise aid and encourage all other praticable measures which willlighten-fOr_pe?~e~Ioving peoples the crushing burdem of armaments,
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43- ACTA DE TROCA DOS INSTRUMENTOS DE RATIFICA<;:J\.0

Aos vinte e dois dias do mts de Fevereiro de mil novecentos e setenta e oito, reuniram-se neste Minisrerio dos Neg6cios Estrangeiros, em Lisboa,
o Senhor ......... .
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da RepUblica Portuguesa
e
·O Senhor ......... .
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros

com vista a proceder, em nome dos respectivos Governos, a troca dos instrumentos de ratifica~o do Acordo . , , .... , , , entre Portugal e .... ·...... assinado em ............ , ... , a
.... de .......... de 19 .... .
Ap6s terem encomrado os instrumentos de ratificac;ao em boa e devida forma, foi efectuada a troca dos instrumentos- de fatifica¢o. ·
Em fe do que; se lavrou a presence acta que vai assinada pelo Senhoc-.. ; ...· ...

0 Ministro ·dos Neg6~ios Esriangeiros
da RepUblica Portuguesa

0 MiniSrrO dos ·Neg6cios Estr~ngeiros de
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44 -ACTA DE TROCA DOS INSTRUMENTOS DE RATIFICAc;AO

Les soussignes,

M. , ... , . , . , , ... , , , ., Ambassadeur Extraordinaire ec Plenipotentiair~ de la RCpublique Portugaise en ................ ,

et

M. .......................... , , . , ............ , Ministre des Affaires Etr'angeres de
................ se sont reunis aujourd'hui en vue de procCder, au nom de leurs Governements respectifs, a l'&hange des instruments de ratification de l'Accord entre le Gouvernement de Ia RCpublique Portugaise et le Gouvernement de .... , , ... , .. , ... concernant

................, signe

a ........, le ........ 19... .

Apr6 avoir trouvC les instruments de ratification en bonne et due forme, les soussign6

ont effectuC I'Cchange des instrum.ems de ratification.

EN FOI DE QUO! les soussignes ont appose leurs sceaux au present Protocole.
FAIT

a ...... , Ie .........

19 ...... ,en deux ex:emplaires en franc;ais.

45- ACTA DE DEP6SITO DO INSTRUMENTO DE ADESAO

PROCEs VERBAL OF DEPOSIT/PROCEs VERBAL DE DEPOT
de Ia part de Ia Republique portugaise, de !'instrument d'adhesion ............... .
Le ..... mil neuf cent . ...... , au siege de ....... a....... , Son Excellence Monsieur
........................ Ministre des Affaires Etrangeres de Ia Republique du Portugal,
a depose auprCs du SecrCtaire General de ...... l'instrument d'adhesion du Portugal a

En foi de quoi a ece dresse le present proces-verbal signe par Monsieur
............. , et par Monsieur.. ........... , Secretaire General de ............ , en
deux: ex:emplaires, done l'un a ece remis au Ministre des Affaires Etrang~rcs de Portugal et
!'autre depose dans les archives de ............... .
Le Ministre des Affaires
Etrangeres du Portugal,

Le Secretaire General
de, ............... ,
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46-CONVITE

0 Presidente da Reprlblica

eD. ........................................ · .... · .. · ·

t2m o prazer de convidt]r .... , , , ................................................... .

para .. , .... , : .................. ,.............................. no Paldcio de Be/em
no proximo dia . ., , , .. , ... , i'ts . .... , .. horns.

47-CONVITE

0 Ministro dos NegOcios Estrangeiros e a Senhora de . .............................. .
t2tn o prazer de conviciar· . ....... , ................................................. .
para o ......... , ........ que se realim no dia . ..... de . ..... as ...... horas, no Paldcio

das Newsidades.
R.S.F.F.
Ao Protocolo,

Ministbio dos NegOcios Estrangeir(JS

48- CONVITE

0 Embaixador de Portugal tem a l101rra de convidar .............. , , , , ............ ..
para ........... , , , ...... , ... , ................................ , , , ............... .
que se realiza no dia . ..... de . ..... de . .....

as ...... horas.

RS.F.F.

49 _:. CONVITE

0 Embaixadar de Portugal e D. ............. · .... · · .... · · · · · · · .. · · ...... · ...... ·

tl1n a honra de con vidar . . , ............. , ......................... , . , .............. .

para ......... , ... , ............................................... ,., .......... ..
que se realiza no dia. ... , , de. .... , de .. ... , i'ts.. .... horns.
RS.F.F.
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50

~CONVITE

0 Comui-Geral de Portugal e D. . .................... ., .......... "" ............. .
tern a honra de convidar ......................... ._................ _.........• _-. ....,. , ..
para ........................................................................... , .. .
que se rea/iza_ no dia ....... de ....... de '· ...... as ... ' ... horas.

R.S.F.F.

51- CONVITE
.·.•

'

L'AuzbasJndeur de Portugal et Madame ... ..............._.... ~::,, ........ , ... :. -~ _... -... .
prient ............. . _._ ..... , ............. ~ .... ,,. ~. ~.: ... , .... ,, ......• .......... .
de /e~/r.foire l'lwmzeur de:iJe!lir a.·- . ......... -• .· ~ .-·._. ;·, .. ·:· .. •·· .......... '......... ·..... .

/e ............

a............

'

R.S.V.P.

52- CONVITE

Le Conmi-Gr!nerol de Pormgal
prie ..... ........... , ..... , ....... , . ,_;. •-·~· ._.,, . ., .... -. ,..._.. ·-~ ,,, ..:.· .... ......... -;. ,-; .._.,.
de lui foire i'honneur de_ venir a...................... '·' ..... ·......... : ............. .

!e ............

a........... .

R.S.V.P.

53,7- CONVIT!l

The Ambassador ofPormgal and Mrs .. ....... , ...... •'· ......_., ';. ·' ....'..,., ..... .'.:, ...

requew.the honour of the company of ....................... _
.... _..... ,_,,,"·'
ata ............ on ............. .

..

·

RS. V.P.

.... ,._,_~··,.,._.....
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54-CONVITE

The AmbMsador ofPortugal
requests the honour of the company of . .............................................. .
at a ... ...... , .. on .... , ...... .

RS. V.P.

Apendice II

Modelos de mesa

Apendice II
Modelos de mesa

PIANOS DE MESA
A- Refiif6ei sti para.homem (ou sO-para unhorm) ·
l - Presidindo apenas o don·o (ou dona)' de casa:
a- Mesa redonda:

0

N. I

2

3

6

5

8

7

10

II
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b- Mesa rectangular:

N. 0 2

3

I

I
I

D.

no

dec,

I

2

4

I

I

5-

-6

I

I

I

I

I

7

9

II

10

8

2

4
I

6

8

10

I

I

I

N. 0 3

I
u

.,"

1- II

g-

d

I

I

I

3

I
5

I

I

7

9
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2- Presidindo o dono (ou dona) de casa e urn convidado (a) de honra:
a- Mesa redonda:

N. 4
0

D,

2

"~dec.

4

6

8

11

10

7

5

3
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b- Mesa rectangular:

6

2

I

I

D.

no

de c.

I

4
I

8
I

10-

f--11

I
9

I
5

I

I

I

I

3

7

7
I

3
I

N.' 6

4

8
I

I

II

I

u

"

-o

I-I

g-

d

I
2

I
6

I

I

I

10

9

5
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3 - Presidindo o dono (ou dona) de casa e mais trCs presidencias:
tt- Mesa redonda:

·

N. 0 7

D,Mdec.

4

3

2

6

II

9

5
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b-

Mesa rectangular:

N. 0 8

10

18

20

12

4o.nodec.8

16

23

15

7

3

2

6

14

22

17

9

1

5

13

21

19

11

8

16

23 . 15

7

3

11

19

21

13

5

N. 0 9

1

4

12

20

18

10

2

6

14

22

17

9
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B - Reftirlies misttts (I)
1 - Presidindo dono e dona de casa:
a- Mesa redonda:

N. 0 10

o.node,,

2

l

4

4

l

2

D."' <ke.

(1) Os· nUmeros a negro corre.spondem a homens e os nUmeros a vermelho a senhoras.
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b- Mesa rectangular:
N. 0 II

4

2

6

8

10

9

7

5

3

I

u

u

,"

'""""

0

d"

0

3

5

7

9

10

8

6

4

2

N. 0 12

9

7

5

3

I D.

de c. 2

4

6

10

8

6

4

2D."'dec.l

3

57

no

8

I0

9
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2 - Presidindo o dono de casa e urn convidado de honra:

N. 0 13

2

4

6

8

10

II

9

7

5

3 D.

nJ de c.

2

4

6

8

10

II

9

7

5

3

6

4

2

I D.n°dec.2

0

c

N. 0 14

8

4

6

8

10

10

II

11

9

7

5

3

I D. "'de c. 3

5

7

9
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3 - Presidindo o dono de casa e urn convidado de honra e havendo mais
duas presidencias:

N. 0 15

6

10

8

4

I D.

no

de c. 2

4

6

8

10

2

3

4

6

10

9

3

I D. "'de c. 5

9

11

7
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C - Banqt!etes sole1tes presididos pelo Presidente da Reprtblica, Primeiro-Ministro ou Ministro
dos NegOcios Estrangeiros:

N.' 16

"'c.:
-'l
c

=;"

3

:;;:"

2

2

.,

·"

.,
0

-..,

0

=;" ~

0

·:;;

~

<E §

-" :3
u >

0

"0 .,
13

""c.:

]

;;" _g

2

4

3

4
5

6

5

6

8

7

8

7

9

10

9

10

12

11

12

11

13

14

13

14

16

15

16

15

17

18

17

18

20

19

20

19

21

22

21

22

24

23

24

23

25

26

25

26

28

27

28

27

29

30

29

30

Apendice III

Conven~ao

de Viena

sobre rela~6es diplomaticas
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Apendice III

CONVEN<;:AO DE VIENA SOBRE RELA<;:6ES DIPLO!V!ATICAS (I)
Os Estados Partes na presente

Conven~ao.

Considerando que, desde tempos remotes, os povos de todos os pafses cern reconhecido o estatuto dos agente.S diplom;iticos;
Comcientes dos prop6sitos e prindpios da Carta das Nas:6es Unidas relatives :i igualdade soberana dos Estados, :i manutens:ao da paz e da segurans:a internacional e ao desenvolvimento das rdas:6es de amizade emre as na~6es;
Permadidos qut: uma convens:ao internacional sobre as rela~j6es, privilegios e imunidades diplomaticas contribuid. para o desenvolvimento das rela~j6es amistos.as entre as
nas:6es, independememente da diversidade dos seus regimes constitucionais e socirus;
Reconhecendo que a finalidade de tais privilegios e imunidades nao e beneficiar indiv!duos, mas garantir o eficaz desempenho das funs:6es das miss6es diplomaticas, como representantes dos Estados;
Afirmando que as normas de direito internacional consuetudinirio devem continuar
regendo as quest6es que na:o tenham sido expressamente reguladas nas disposis:Oes da presente Convenlja:o;
Convieram no seguinte:

ART!GO 1. 0
Para os efeitos da presente Convenlja:o:

a) A expressao de '<chefe de missao" designa a pessoa encarregada pelo Esrado acreditante de agir nessa qualidade;
b) A expressao "membros da missao" design a o chefe da missa:o e os membros do
pessoal da missao;
c) A expressao "membros do pessoal da miss:io" designa os membros do pessoal
diplom;itico, do pessoal administrativo e tecnico e do pessoal de servis:o da miss:loi
d) A expressao "membros do pessoal diplomacico" designa os membros do pessoal
da missao que tiverem a qualidade de diplomata;

Ill Em virtude da dificuldade de republicar uma nova versio oficiai portuguesa desta Conven~o. cor~
rigindo o texto publicado pelo Decreta-Lei n. 0 49295, de 27 de Mart.;o de 1968, com uma tradu~o muico
imperfeica do texto aucendco em lfngua francesa, publicamos uma w.du¢o devidamence corrigida des.se
texto. Veja-se a Introdupio desre Manual.
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e) A express:io "agente diplomitico" designa tanto o chefe da miss:io como qualquer membro do pessoal diplom:itico da miss1io;
'})A express:io 1'membros do pessoal administrative e tCcnico" designa os membros do pessoal da missao empregados no servh;o administrative e tCcnico da
miss:io;
g) A express:io "membros do pessoal de servi<;o" designa os membros do pessoal da
missiio empregados no servi<;o domCstico da miss:io;
h) A expressao "criado particular" design a as pessoas do servi<;o dom6tico de urn
membro da missao que nao sejam empregados do Estado acreditante;
i) A express:io "locais da miss:io" designa os ediflcios, ou parte dos ediflcios e terrenos anexos, seja quem for o seu propriet:irio, utilizados para as finalidades da
mi~ao, inclusive a residCncia do chefe da misslio.

ARTIG02. 0
0 estabeledmento de rela<;Oes diplomaticas entre Estados e o envio de miss5es diplomiticas permanentes efectuam-se por consentimento mUtuo.

ARTIG03. 0
As fun<;Oes de uma missao diplom<i.tica coti.sistem, nomeadamente, em:

·a) Representar o Estado acreditame perante o Estado receptor;
b) Protegee no Estado receptor os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais, denrro dos limites estabelecidos pelo direito internacional;
c) Negociar com o governo do Estado receptor;
d) Inteirar-se por todos os meios Hcitos das condi<;Oes e da evolus;ao dos acomecimentos no Estado e informai a esse respeito o governo do Estado acreditante;
e) Promover rela<;6es amistosas e desenvolver as rela<;Oes econ6micas, culturais e
ciendficas entre o Estado acreditante e o Estado receptor.

2. Nenhuma disposi<;ao da presente Conven<;ao poded ser interpretada como impedindo o exerdcio de fun<;Oes c~nsulares por uma missao diplomitica.

ART/GO 4. 0
0 Estado acreditante dever:i certificar-se de que a pessoa que pretende nor:near como
chefe de m.issao perante o Estado receptor obteve o agrhnetzt d~quele Estado.
2. 0 Estado receptor nao est:i obrigado a dar ao Estado acreditante as r:iz5es d:i recusa

do agrement.

ARTIG05. 0
0 Estado acreditante poded., depois de haver feito a devida notifica<;5.o aos Estados
receptores interessados, nomear urn chefe de missao ou designar urn membro do pessoal
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diplom:itico perante dois ou mais Estados, consoante o caso, a niio ser que urn dos Estados
receptores a isso se oponha expressamente.
2. Se urn Esrado acredita urn chefe de missile perante do is ou mais Estados, poded.
estabelecer uma missiio diplom:itica dirigida por urn encarregado de neg6cios ad interim em cada urn dos Estados onde o chefe da misslio niio tenha a sua residencia permanence.
3. Urn chefe de missiio ou urn membro do pessoai diplom:itico da missao poder3.
representar o Esrado acredirante perante qualquer organiza'rao internacional.

ART/GO 6. 0
Dois ou mais Estados podedio acredirar a mesma pessoa como chefe de missiio perante
outro Estado, a niio ser que o Esrado receptor a isso se oponha.

ARTIG07."
Sob reserva das disposh;6es dos artigos 5. 0 , 8. 0 , 9. 0 e 11. 0 , o Estado acreditante poded.
nomear livremente os membros do pessoal da missiio. No que respeita aos adidos militar,
naval ou aCreo, o Estado receptor poded. ex.igir que os seus nomes lhe sejam previamente
submetidos para efeitos de aprova'rao.

ART/GO 8. 0
Os membros do pessoal diplom:itico da missao devedo, em prindpio, ter a nacionalidade do Estado acreditante.
2. Os membros do pessoal diplom:itico da missiio niio poderiio ser nomeados de entre
pessoas que tenham a nacionalidade do Esrado receptor, excepto com o consentimento do
referido Estado, que podeni. reticl-lo em qualquer momenta.
3. 0 Estado receptor pode reservar-se o mesmo d~reito quamo aos nacionais de urn
terceiro Esrado que niio sejam igualmente nacionais do Esrado acreditante.

ART!G09. 0
0 Estado receptor poder3. a qualquer momenta, e sem Sec obrigado a justificar a sua
decisiio, norificar ao Estado acreditante que o chefe de missiio ou qualquer membro do
pessoal diplom:itico da missiio persona non grata ou que outro membro do pessoal da
missiio niio aceit:ivel. 0 Esrado acredicante, conforme o caso, retirad a pessoa em quesrao ou dar:i por rerminadas as suas fun't6es na missiio. Uma pessoa poded. sec dedarada
non grata ou niio aceit<i.vel mesmo antes de chegar ao territ6rio do Estado receptor.

e

e

2. Se o Estado acreditante se {ecusar a cumprir, ou niio cumpre dentro de urn prazo
razo:ivel, as obriga't6es que lhe incumbem nos termos do pani.grafo 1 deste artigo o Estado
receptor poded recusar-se a reconhecer tal pessoa como membro da missiio.
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ARTJGO 10. 0

Serao notificados ao Minisrer.io dos Neg6cios Estrangeiros do Estado receptor ou a
outro Ministerio em que se tenha convindo:

a) A nomeac?o dos membros da mis.Sao, a sua chegada e partida definitiva ou o
termo das suas func;Oes na miss:io;
b) A chegada e partida definitiva de pessoas perrencentes a familia de urn membro
da missao e, se for o caso, o facto de uma pessoa vir a ser ou deixar de ser mem•
bro da famflia de urn membro da miss:io;
c) A chegada e a partida definitiva dos criados particulares ao servic;o das pessoas a
que se refere a aHnea a) deste pad.grafo e, se foro caso, o facto de terem deixado
o servic;o daquelas pessoas;
d) A admissao e o despedimento de pessoas residentes no Estado recepror como
membros da missao ou como criados particulares com direito a privih~gios e
imunidades.
2. Sempre que possfvel, a chegada e a partida definitiva -dever:io tambem ser previamente notificadas.

ART!GO 11. 0
Nao havendo acordo explfcito acerca do nUmero de membros da miss:io 1 o Estado
receptor pod era ex1gir que o efectivo da missao seja mantido denrro dos limites que considere razo:iveis e normais, tendo em conta as circunst3.ncias e condic;6es existentes nesse
Estado e as necessidades da referida missao.
2. 0 Esrado receptor poded. igualmente, dentro dos mesmos limites e sem discriminac;ao, recusar-se· a admitir funcion:irios de uma determinada categoria.

ART!GO 12. 0
0 Estado acredita.nte nao poder:i, sem o consentimento expresso e prCvio do Estado
receptor, instalar escrit6rios que fac;am parte da missao em localidades distintas daquela em
que a missao tern a sua sede.

ARTJGO 13. 0
Considera-se que o chefe de missao assumiu ·as suas func;6es no Estado receptor a
partir do memento em que tenha entregado as suas credenciais ou tenha comunicado
a sua chegada e apresenrado as c6pias f1guradas das suas credenciais ao Ministerio
dos Neg6cios Estrangeiros, ou ao Ministerio em que se tenha convindo, de acordo
com a pdtica observada no Estado receptor, a qual dever:i ser aplicada de maneira
uniformc.
2. A ordem de entrega das credenciais ou de sua c6pia figurada secl determinada pela
data e hora da chegada do chefe da missao.
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ART/GO 14. 0
Os chefes de misslio dividem-se em trts classes, a saber:
a) A dos embaixadores ou nUncios acreditados perame chefes de Estado e outros
chefes de rnissao de categoria equivalente;

b) Ados enviados, ministros ou internUncios acreditados perante chefes de Estado;
c) A dos encarregados de negOcios acreditados perante Ministros dos NegOcios
Estrangeiros.
2. Salvo em quest6es de precedencia e etiqueta, n3.o se fad nenhuma disrinc;lio entre
chefes de misslio em razlio da sua classe.

ART/GO 15. 0
Os Esrados, por acordo, determinadio a classe a que devem pertencer os chefes de suas
miss6es.

ART/GO 16. 0
Os chefes de miss:io comam precedencia dentro de cada classe de acordo com a data e
a hora em que assumiram as suas func;6es consoante o artigo 13, 0 ,
2. As modificac;6es nas credenciais de urn chefe de miss:io, desde que n:io impliquem
mudancya de classe, n:io alteram a sua ordem de precedCncia.
3. 0 presence artigo n:io afecta a pr:itica que exista ou venha a existir no Estado receptor com respeito a precedCncia do representante da Santa Se.

ART/GO 17. 0
0 chefe de miss:io notificar:i ao Ministerio dos NegOcios Estrangeiros, ou a outro
Ministerio em que as partes tenham convindo, a ordem de precedCncia dos membros do
pessoal diplom:idco da miss:io.

ARTIGO 18, 0
0 cerimonial a observar em cada Estado para a recepc;3.o dos chefes de missao dever:i
ser uniforme a respeito de cada dasse.

ART/GO 19. 0
Em caso de vacatura do posto de chefe de rniss:io, ou se urn chefe de miss:io estiver
impedido de desernpenhar as suas fi.mc;Oes, urn encarregado de neg6cios ad interim execcera provisoriamente a chefia da missao. 0 nome do encarregado de neg6cios ad interim
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sed. comunicado ao MinistCrio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado receptor, ou ao
MinistCrio em que as partes tenham convindo, pelo chefe de miss:io ou, se este n:io puder
fazC-lo, pelo MinistCrio dos NegOcios Estrangeiros acreditante.
2. No caso de nenhum membra do pessoal diplomitico da miss:io estar presence no
Estado receptor, urn membra do pessoal administrativo e tCcnico poder3, com o consentimento do Estado receptor, sec designado pelo Estado acreditante para encarregar-se dos
assuntOs administrativos cqrrentes da miss:io.

ARTIG020. 0
A misslio e o seu chefe tCm o direito de usar a bandeira e o escudo do Estado acreditante nos locais da miss:io, inclusive na residCncia do chefe de miss3o, bern como nos seus
meios de transporte.

ARTIG021. 0
0 Estado receptor dever:i. facilitar a aquisi'tio em seu territ6rio, de acordo com as suas
leis, pelo Escado acreditante, dos locais necessirios ~ sua missao ou ajud3Ao a consegui-los
de outra maneira.
2. Quando necess<l.rio, ajudad. cambem as miss6es a obterem alo}amento adequado
para os seus membros.

ARTIG022. 0
Os locais da missao sao inviolaveis~ Nao e permitido aos agentes do Esrado receptor
neles penetrar sem o consentimento do chefe da missao.
2. 0 Estado receptor cern a obriga~ao de tomar todas as medidas apropriadas para
impedir que os locais da misslio sejam invadidos ou danificados, a tranquilH::Iade da missao
afectada ou a sua dignidade ofendida.
3. Os locais da missao, o seu mobili:i.rio, demais bens neles situados, assim como os
meios de transporte da misslio, na:o poderao ser objecto de busca, requisi~ao, embargo o~
medida de execu'tio.

ARTIG023. 0
0 Estado acredirame e o chefe de missao est3.o isentos de todos os'impostos e taxas
nacionais, regionais ou municipais sobre os locais da miss:io de que sejam propriet<i.rios ou
inquilinos, exceptuados os que representem o pagamento de servi~os espedficos que lhes
sejam prestados.
2. A isen'tio fiscal ·a que se refere esre artigo niio se aplica aos impostos e taxas cujo
pagamento, em conformidade com a legisla'tio do Estado receptor, incumba as pessoas
que contratem com o Esrado acreditante ou com o chefe de misslio.
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ART/G024. 0
Os arquivos e documentos da missao sao inviolaveis em qualquer momenta e onde
quer que se encontrem.

0 Estado receptor dari todas as facilidades para o desempenho das funs;Oes da nl.i~sao.

ART/GO 26. 0
Salvo o disposto nas leis e regulamentos relarivos a zonas cujo acesso ~ proibido ou
regulamentado por motivos de segurans:a nacional, o Estado receptor garantiri a todos os
membros da miss3.o a liberdade de circular;.fio e trc1nsito em seu territ6rio.

ARTIG027. 0
0 Estado receptor permitid e protegeri a livre comunicas:ao da missao para todos os
fins oficiais. Para comunicar-se com o Governo e demais miss6es e consulados do Estado
acreditante, onde quer que se encomrem, a missiio poded. empregar codos os meios de
comunica¢o adequados, inclusive correios diplomaticos e mensagens em c6digo ou cifra.
N:io obstante, a miss:io s6 poder:i instalar e usar uma emissora de r:idio com o consentimento do Estado receptor.
2. A correspondCncia oficial da miss:io e inviolavel. A eXpress:io correspondCncia oficial
designa coda a correspondCncia relativa ~ miss:io e suas fun!ji5es.
3. A mala diplom:itica n3.o poder:i ser aberta ou retida.
4. Os volumes que constituam a mala diplom:itica devecio ter sinais exteriores vis{veis
que indiquem o seu cadcter e s6 poder:io conter documentos diplom:iticos e objectos destinados a uso oficial.
5. 0 correio diplom:itico, que deved. estar munido de urn documento oficial que indique a sua condir;Iio e o nUmero de volumes que constituem a mala diplom:itica, secl, no
desempenho das suas fun'ji5es, protegido pelo Estado receptor. Gm:ar:i de inviolabilidade
pessoal e n:io poder3. ser objecto de qualquer forma de Pris:io ou deten~o.
6. 0 Estado acreditante ou a miss:io poder:io designar correios diplom3.dcos ad hoc.
Em tal caso, aplicar-se-3.o as disposi'jOes do par:igrafo 5 deste artigo, mas as imunidades
nele mencionadas deixar:io de se aplicar, desde que o referido correio tenha entregado ao
destinat:irio a mala diplom3.tica que lhe fora confiada.
7. A mala diplom:itica poded ser confiada ao comandante de aeronave comercial que
tenha de aterrar num aeroporto de entrada autorizada. 0 comandante dever:i estar munido
de urn documento oficial que indique o nUmero de volumes que conscituem a mala, ·mas
n:io sera considerado correio diplom3.tico. A miss3.o poded enviar urn dos seus membros
para receber a mala diplom:itica, directa e livrernente, das rn:ios do comandante da aeronave.
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ARTIG028. 0

Os direitos e emolumentos que a missao perceba em raz3.o da pdtica de aetas oficiais
estarao isemos de todos as impastos ou taxas.

ARTIG029. 0

e

A pessOa do agente diplom~tico inviol:ivel. Nao podera ser objecto de qualquer forma
de deten<yao au prisao. 0 Estado receptor trat:i-lo-3. com o devido respeito e adoptar3 todas
as medidas adequadas para impedir qualquer ofensa a sua pessoa, liberdade ou dignidade.

ARTIG030. 0
A residencia particular do agente diplom:hico goza da mesma inviolab'ilidade e protecc;ao que os locais da miss3.o.
2. Os seus documentos, a sua correspondencia e, sob reserva do disposto no parci.grafo
3 do artigo 31. 0 , os seus bens gozar3.o igualmente de inviolabilidade.

ART!G03J.•
0 agente diplom:itico goza de imunidade de jurisdir;1io penal do Estado receptor.
Goza, tambem, da imunid~de da sua jurisdic;ao civil e administrativa, salvo se se trata de:

a) Uma acc;ao real sabre im6vel privado situado no territ6rio do. Estado recepcor
salvo s~ o agente diplom~tico o possuir par coma do EStado acred.itante para as
fins da missaoi
b) Uma acc;3.o sucess6ria na qual o agente diplom~tico figura, a dtulo privado e nao
em nome do Estado, como execucor testanient~rio, administrador, herdeiro au
legat~rio;

c) Uma acc;ao referente a qualquer actividade profissional au comercial exercida
pelo agente diplom~tico no Esrado recepcor fora das suas fimc;Oes oficiais.
2._0 _agem~"diplom~tico nao e obrigado a prestar depoimento como testemunha.
3. 0 ageme diplom<l.tico n\io est~ sujcico a nenhuma medida de exec;:uc;ao, a n:io ser
nos casas previstos nas alfneas a), b) e c) do padgrafo 1 deste artigo e desde que a execu<_r3.o possa realizar-se sem afectar a inviolabilidade de sua pessoa au residCnda.
4. A imunidade de jurisdic;ao de urn agente diplom~tico no Estado recepcor n:io o
isenta da j1,1~isdi)io do -Estado acreditante.

ARTIG032. 0
0 Estado acreditante pode renunciar a imunidade de jucisdi<f3.o dos seus agentes diplom:iticos e das pessoas que go~in de imunidade em virtude do artigo 37. 0 •
2. A renUncia deved. sec sempre expressa.
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3. Se urn agenre diplom<itico ou uma pessoa que goza de imunidade de jurisdi~o em
virtude do artigo 37. 0 inicia uma ac~ao judicial, n3:o lhe sed permitido invocar a iinunidade de jurisdi~ao no tocante a uma reconven~o directamente ligada ac~o principal.

a

4. A renllncia

a imunidade de jurisdi~ao no tocante as acc;:6es dveis ou administrativas
as medidas de CX:CCU«fa_O da sentenc;:a, para as

n:io implica renllncia ;\ imunidade quanto
quais nova renllncia e necessaria.

ARTIGO 33. 0
Salvo o disposto no par<igrafo 3 deste artigo, o agente diplomatico est<i, no tocante aos
serviifOS prestados ao Esrado acreditame, isento das disposiif6es de seguro social que possam vigorar no Estado receptor.
2. A isenif3.o prevista no padgrafo I deste arrigo aplicar-se-a, tambCm, aos criados particulares que se acham ao serviifo exclusivo do agente diplomitico que:

a) N:io sejam nacionais do Estado receptor nem dele tenham residCncia permanence; e
b) Estejam protegidos pelas disposiif6es sobre seguro social vigenres no Estado acreditante ou em terceiro Estado.
3. 0 agente diplom:itico que empregue pessoas a quem nao se aplique a isenif3.0 prevista no padgrafo 2 deste ardgo deved respeitar as obrigaif6es impostas aos pau6es pelas
disposiif6es sobre seguro social vigentes no Esrado receptor.
4. A isen~o prevista nos padgrafos l e 2 deste artigo n:io exclui a participaif3.0 volunt<iria no sistema de segurO social do Estado receptor desde que tal participa~o seja admitida pelo referido Estado.
5. As disposiif6es desre artigo n3.o afectam os acordos bilarerais ou muldlaterais sobre
seguro social j:i conclufdos e nao impedem a celebraif:iO ulterior de'acordos de tal natureza,

ARTJG034.'

0 agente diplom:itico gozad de isenifliO de todos os impostos e taxas, pessoais ou reais,
nacionais, regionais ou municipais, com as excepc;:Oes seguintes:
a) Os impostos indirectos que estejam normalmente inclufdos no pre'fo das mercadorias ou dos serviifos;
b) Os impastos e raxas sobre bens im6veis privados situados no territ6rio do
Estado receptor, a niio ser que o agente diplom:itico os possua em nome do
Estado acreditante e para os fins da miss3.o;
c) Os direitos de sucessao percebidos pelo Estado receptor, salvo o disposto no
par:lgrafo 4 do anigo 39. 0 ;
d) Os impostos e taxas sobre rendimentos privados que tenham a sua origem no
Estado receptor e os impostos sobre o capital incidindo sobre os investimentos
efectuados em empresas comerciais situadas no Esrado receptor;
e) Os impostos e taxas recebidos como remunera~o de serviifos particulares presrados;
/) Os direitos de registo, de hipoteca, custas judiciais e impostos do selo reladvos a
bens im6veis, salvo o disposto no artigo 23. 0 •
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ART!G035.'

0 Estado receptor dever:i isentar os agentes diplom:iticos de toda a presta~o pessoal,
de todo serviljo pUblico. seja qual for a sua natureza, e de obrigalj6es militares, tais como
requisilj6es 1 contribuiej6es e alojamenro militar.

ART!G036.'
De acordo com as leis c regulamentos que adopte, o Estado recepto·r perffiirid.. a
entrada livre de pagamemo de direitos aduaneiros, taxas e outros encargos coriexos que
n:io constiruam despesas de armazenagem, transporte e outras relativas a servicjOS analo:gos:

a) Dos objecros destinados ao uso oftcial da missao;
b) Dos objectos destinados ao uso pessoal do agente diplom:idco ou dos membros de
sua familia que com de vivam, induindo OS objecros destinado~

asua instala~o.

2. A bagagem pessoal do agentc diplom:idco nao esti sujeita a inspe~ao salvo se exis-.
tir~m motivos serios para crer que a mesma concern objectos nao previstos nas isenlj6cs

mencionadas no par3.grafo 1 deste artigo, ou objectos cuja importalj3.o ou exponalj2o e
proibida pela legislalj3.o do Estado receptor, ou sujeitos aos -seus regulamentos de quarentena. Nesse caso, a inspeclj3.o s6 poded sec feita na preSenlja do agente diplom:itico ou do
.seu represemante autorizado.

ARTIG037.'
Os membros da familia do agente diplom3.tico que pertenlj3m ao Seu agregado familiar
gozar:io dos privilegios e imunidades mencionadas nos artigos 29. 0 a 36. 0 , desde que n:io
sejam nacionais do Estado recepcor.
·
2. Os membros do pessoal administrativo e tC:Cnico da miss:io, assim como os membros de suas famllias que pertenlj3m ao seu agregado familiar, desde que nao sejam nacionais do Estado receptor nem nele tenham residfncia permaneme, gozar:io dos privilegios e
imunidades mencionadas nos artigos 29. 0 a 35. 0 , com a ressalva de que a imunidade de
jurisdiej30 civil e administrativa do Estado receptor, mencionada no parigrafo 1 do artigo
31. 0 , nao se estender:i aos actos por .eles praticados fora do exerddo de suas funlj6es; gozar:io, tam bern, dos priviiC:gios niencionados no padgrafo 1 do artigo 36. 0 , no que respeita
aos objecto:S importados para a primeira instalalj:i..O.
3. Os membros do pessoal de serviljo da miss:io que n3o sejam nacionais do Esrado
receptor nem nele ten ham residencia permanente gozar:io de imunidades quanto aos accos
praticados no exerdcio de suas funlj6es, de isenlj30 de imposros e taxas sobre os sal:irios
que perceberem pelos seus serviljOS e da isenlj3.o prevista no ardgo 33. 0 •
•

4. bs·criados particulares dos membros da missao que nao sejam nacionais do Esrado
receptor he!TI nele renham residencia permanente estar3o isentos de imposcos e raxas sobre
os salci.rios que perceberem pelos seus serviljOS, Nos demais casos, s6 gozarao de privilegios
e imunidades na medida reconhecida pelo referido Estado. Todavia, o Estado recepcor
dever:i exercer a sua jurisdh;:ao sobre tais pessoas de modo a n3o interferir demasiadamente
com o desempenho das funlj6es da missao.

MANUAL DIPLOMAT/CO

255

ARTJGO 38.'
A n:io ser na medida em que o Estado receptor conceda outros privi!Cgios e imunidades, o agente diplomcitico que seja nacional do referido Estado ou nele tenha residCncia
permanence gozar3. da imunidade de jurisdic;:io e de inviolabilidade apenas quanto aos
actos oficiajs praticados no desempenho de suas func;Oes.
2. Os demais membros do pessoaJ da miss:io e os criados particulares que sejam nacionais do Estado receptor ou nele tenham a sua residCncia permanente gozado apenas dos
privilCgios e imunidades que lhes forem reconhecidos pelo referido Estado. Toda':ia, o
Estado receptor deved. exercer a sua jurisdic;:io sobre tais pessoas de maneira a n:io interferir deinasiadamente com o desempenho das fum;:Oes da miss:io.

ARTJG039.'
T oda a pessoa que tenha direiro a privi!Cgios e imunidades gozar3. dos mesmos a partir
do momenro em que entrar no territ6rio do Esrado receptor para assumir o seu posco ou,
no caso de j3. se encontrar no referido rerrit6rio, desde que a sua nomea<;a,o tenha sido
norificada ao Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros ou ao MinisrCrio em que se tenha con~
vindo.
2. Quando terminarem as func;Oes de uma pessoa que goze de privilegios e imunidades, esses privilegios e imunidades cessar:io normaJmente no momento em que essa pessoa
deixar o pais ou quando rranscorrido urn prazo razo:ivel que lhe tenha sido concedido para
raJ fim, mas perdurar3o are esse momento, mesmo em caso de conflito armado. Todavia,
a imunidade subsiste no que diz respeito aos acros praticados por raJ pessoa no exerdcio
das suas func;Oes como memhro da miss3o.
3. Em caso de faJecimento de urn memhro da missao, os membros de sua famflia con~
tinuarao no gozo dos privilCgios e imunidades a que tCm dir~ito are a expira<;a,o de urn
prazo razo:ivel que lhes permira deixar o territ6rio do Escado receptor.
4. Em caso de faJecimento de urn membro da miss3o que na:o seja nacionaJ do Estado
receptor nem nele tenha residCncia permanente, ou de memhro de sua familia que com
ele viva, o Estado receptor permitir3. que os hens m6veis do faJecido sejam retirados do
pafs, com excepc;ao dos que nele foram adquiridos e cuja exportac;ao seja proibida no
momento do falecimento. Nao ser3o cobrados direitos de sucessao sohre os hens m6veis ·
cuja situa<;ao no Estado receptor era devida u-':licamente a presenc;a do faJecido no referido Estado, como membro da missao ou como membro da familia de urn membro da
miss3o.

ARTIG040.'
Se o agente diplomatico atravessa o territ6rio ou se encomra no territ6rio de urn ter~
ceiro Estado, que lhe concedcu visto no passaporte, quando esse visto for ex.igido, a fim de
assumir ou reasssumir o seu posto ou regressar ao seu pars, o terceiro Estado conceder-lhe-3. a inv.iolabilidade e todas as outras imunidades necess:irias para lhe permitir o tr:lnsito ou
o regresso. Essa regra sera igualmente aplic3vel aos membros da familia que gozem de
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privilCgios e imunidades, quer acompanhem o agence diplom:itico, quer viajem separadamente para reunir-se a ele ou regressar ao seu pals.

2. Em circunst:lncias anilogas

as

previstas no pad.grafo 1 deste arcigo,

OS

terceiros

Estados n:io deverao dificultar a passagem atravCs do seu terrrit6rio dos membros do pesseal administrative e tCcnico ou de selVi~o da missao e dos membros de suas famflias.
3. Os terceiros Estados concederiio a correspondencia e a outras comunica~6es oficiais
tr~nsito, inclusive as mensagens em c6digo ou cifra, a mesma liberdade e protec~iio
concedidas pelo Estado receptor. Conceder:io aos correios diplom:iticos a quem urn visto
no passapone tenha sido concedido, quando esse visto for exigido, bern como ~s malas
diplom:iticas em tdnsito a mesma inviolabilidade e protec~o a que se acha obdgado o
Estado receptor.

em

4. As obriga~6es dos terceiros Estados em virtude dos paclgrafos 1, 2 e 3 deste artigo
seclo aplid.veis, tambCm, as pessoas mencionadas, respectivamente, nesses padgrafos, bern
como as comunica~6es oficiais e as malas diplom:lticas que se encontrem no territ6rio do
terceiro Estado poe motivo de for~a maior.
•

ARTIGO 41. 0
Sem prejufzo de seus privilCgios e imunidades, todas as pessoas que gozerri desses privilCgios e imunidades deveriio respeitar as leis e os regulamentos do Estado receptor. TCm 1
tambCm, o dever de n:io se imiscuir nos assuntos internos do referido Estado.
2. Todos os assuntos oficiais tratados com o Estado receptor confiados a missiio pelo
Estado acredirante dever:io sC-lo com o MinistCrio dos Neg6cios Estrangeiros do Estado
receptor ou poe seu intermCdio, ou com outro MinistCrio em que se tenha convindo.
3. Os locais da missao niio devem ser utilizados de maneira incompatlvel tom as fimsiio enunciadas na presente Conven~o, ou em outras normas de
direito internacional geral ou em acordos especiais em vigor entre o Estado acreditanre e o
Es·rado receptor.
~6es da missao, tais como

ARTIGO 42. 0
0 agente diplom:itico nao exerced. no Esrado receptor ncnhuma acrividade profissional ou comercial em proveito pr6prio.

ARTIGO 43. 0
As fun~6es de agente diplom:ltico terminado, nomeadamente:
a) Pela notifica~ao do Estado acreditante ao Estado receptor de que as fun~6es do
agenre diplom:itico rerminaram;
b) Pela notifica~ao do Estado receptor ao Estado acreditante de que, nos termos do
par:igrafo 2 do arrigo 9. 0 , se recusa a reconhecer o agente diplom:itico como
membro da missao.
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ART!G044.'
0 Estado receptor deved., mesmo no caso de conflito armado, conceder facilidades
para que as pessoas que gozem de privi!Cgios e imunidades, e n:io sejam nacionais do
Estado receptor, bern como OS membros de suas famflias, seja qual fof a sua nacionaJidade, possam deixar o seu territ6rio o mais depressa possfvel. Se necess:irio, devenS.
coJocar 3. sua disposi<;:io OS meios de transporte indispens;lveis para tais pessoas e
seus bens.

ARTIG045.'
Em caso de ruptura das relac;6es diplom:iticas entre dois Esrados, ou se uma missao
retirada definitiva ou temporariameme:

e

a) 0 Estado receptor esta obrigado a respeirar e a protegee, mesmo em caso de
conflito armado, os locais da miss'iio, bern como os seus bens e arquivos;
b) 0 Estado acreditante poded. confiar a guarda dos locais da missao, bern
como dos seus bens e arquivos, a urn terceiro Estado aceite pelo Estado receptor;
c) 0 Esrado acreditanre poder3. confiar a protec~ao de seus inreresses e os dos seus
nacionais a urn terceiro Estado aceire pelo Estado receptor.

ARTIGO 46.'
Com o consentimento prCvio do Esrado receptor e a pedido de urn terceiro Esrado
nele representado, o Estado acrediranre poded. assumir a protecc;ao tempod.ria dos interesses do terceiro Estado e dos seus nacionais.

ARTJGO 47.'
Na aplicac;ao das disposiif6es da presence Convenc;ao o Estado receptor nao far:i
nenhuma discriminac;'io entre Estados.
2. Todavia, nao sed. considerada discrimina¢io:
a} 0 facto de o Estado receptor aplicar restritivamente uma das disposi116es da presence Conven¢io quando a mesma for aplicada de igual maneira asua missao no
Estado acreditanre;
b) 0 facto de os Estados, em virtude de costume ou convCnio, se concederem reciprocamenre urn tratamemo mais favod.vel do que o estipulado pelas disposi¢es
da presente Convenif'iO.

ARTIGO 48.'
A presence Convenif'io ficad. aberta para assinatura de todos os Estados Membros
das Naif6es Unidas ou de uma organizaif'io especializada, bern como dos Estados Partes
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no Estatuto do Tribunal ln,ternacional de Justic;a e de qualquer outro Estado convidado
pela assembleia geral d~s Nas:6es Unidas a tornar-se Parte na Convenc;a:o da maneira
seguinte: ate 31 de Outubro de 1961, no Ministerio Federal dos Neg6cios Estrangeiros
da Austria e, depois, ate 31 de Mar~o de 1962, na sede das Na~6es Unidas, em Nova
lorque.

ART/GO 49.'
A presence Convens:iio sed r:ltificada. Os instrumentos de ratificas:ao sed.o depositados
perante o secret:irio-geral das Nas:6~ Unidas.

ARTIG050.'
A presente Convens:ao permaneced aberta ~ adesao de todo o Estado pertenceme a
qualquer das quatro categorias mendonadas no artigo 48. 0 • Os instrumentos de adesiio
seriio depositados perante o secret:irio-geral das Nas:6es Unidas.

ARTIG051.'
A presence Convens::io enrrar:i em vigor no trig6imo dia que se seguir ~ data do depOsito, perante o secred.rio-geral das Nas:6es Unidas, do vigc!simo segundo instrumento de
rarificac;a:o ou adesiio.
2. Para cada urn dos Estados que radficarem a Convenc;a:o ou a ela aderirem depois do
depOsito do vigc!simo segundo instrumento de ratificac;a,o ou ades:io, a Convenc;:io entrad.
em vigor no trigCsimo dia apOs o depOsito, por esse Estado, do instrumento de ratificac;3o
ou adesao.

ARTIG052.'
0 secret:irio~geral das Nas:6es Unidas comunicad a todos os Estados pertencentes a
qualquer das quatro categorias mencionadas no artigo 48. 0 :
~ presente Convens:3o e o depOsito dos instrumentos de rati~
ficac;:io ou ades'io, nos termos dos artigos 48. 0 , 49.0 e 50. 0 ;
b) A data em que a presente Convenc;ao entrad em vigor, nos termos do artigo

a) As assinaturas apostas

51.'.
ARTIG053.'
0 original da presente Convenc;ao, cujos textos em inglts, chints, espanhol, frances e
russo fazem igualmente fe, sed depositado perante o secretirio~geral das Nac;6es Unidas,
que enviad cOpia certificada conforme a todos os Estados pertencentes a qualquer das
quatro categorias mencionadas no artigo 48, 0 ,
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Em fe do que os plenipotenci~rios, devidamente autorizados pelos respectivos
Governos, assinaram a presente Conven~ao.
Feito em Viena aos dcroito dias do mes de Abril de mil noveccmos e sessenta e urn.
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