
O país 
A Santa Sé é distinta da Cidade do Vaticano, sendo esta a 
forma utilizada pela igreja de manter soberania sobre seu 
próprio território, apesar de localizar-se dentro da Itália, em 
Roma especificamente. O Estado do Vaticano foi criado em 
1929, entre o Reino da Itália e a Santa Sé através do Trata-
do de Latrão, no qual o primeiro abria mão da autonomia 
de uma cidadela em Roma e o segundo deixava de lado as 
terras que outrora pertenciam à Igreja. Outras cláusulas 
também foram impostas durante o tratado, mas a mais 
importante era a soberania da Santa Sé dentro do território 
e a neutralidade da igreja quanto a assuntos que fossem 
somente italianos. O atual Líder da Santa Sé é o próprio 
papa Francisco e o Estado mantém relações diplomáticas 
em nome da Igreja com a maioria dos países do mundo, se 
destacando internacionalmente. Hoje, a Santa Sé é o me-
nor estado independente do mundo e o ponto central de 
referência da Igreja Católica para o globo. É membro de 
organizações como a Organização para a Segurança e a 
Cooperação na Europa (OSCE), o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a Organização 
para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), entre outras, 
como o Conselho da Europa, a UNESCO e a FAO. 

Perfil militar e política internacional 
O Estado nunca participou de guerras, ficando mais próxi-
mo de um conflito durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando foi bombardeado. Assinou e Ratificou quase a tota-
lidade dos protocolos e emendas das Convenções de Gene-
bra e da Convenção de Haia. A Santa Sé tem uma postura 
de ajuda humanitária reconhecida por quase todo o globo, 
é um ator importante nos Direitos Humanitários. 

 

 

 

 

 
Santa Sé e os sistemas autônomos  de armamento 

A Santa Sé é signatária da Convenção Sobre Certas Armas 
Convencionais, assim como todos os protocolos e emen-
das. Pronunciou-se durante a reunião da Convenção Sobre 
Certas Armas Convencionais (CCW) sobre Sistema de Ar-
mamento Autônomos Letais (SAAL) em 2014,  dizendo que 
a “desumanização da guerra" com armas autônomas letais 
"tornaria a guerra muito fácil" e ainda afirmou que "os seres 
humanos não devem ser deixados fora do circuito, que a 
intervenção humana significativa deve sempre estar pre-
sente". A Santa Sé é conhecida por sua participação mundi-
al e relevância em muitos assuntos, inclusive sobre Direito 
Humanitário Internacional, além disso, existe o fator de 
influência religiosa que pode exercer em seus fiéis. 
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