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RESUMO 

Considerando-se que fronteiras representam áreas sensíveis, sujeitas a choques de interesses 
entre Estados vizinhos em função do direito de exercício de soberania e exploração dos 
recursos existentes, faz-se mister a perfeita definição desses limites. Caso tal definição e 
posterior demarcação não se encontrem na situação de comum acordo, obedecendo aos 
princípios internacionais estabelecidos, a definição das fronteiras pode ser objeto de 
contestação e de disputas, capazes de gerar controvérsias e, na falta de um acordo, 
comprometer as relações diplomáticas ou, em situações mais extremas, provocar um conflito 
armado. O Brasil e a França fazem fronteira na América do Sul. Essa fronteira engloba terras, 
um rio limítrofe e uma área oceânica. Baseado no fato de que a posse da região foi alvo de 
disputas intensas desde o descobrimento do Brasil até o final do século XX, este trabalho tem 
por objetivo, a partir do estudo histórico, verificar o processo de consolidação das fronteiras 
marítimas e concluir se os acordos bilaterais que definiram esses limites estão em consonância 
com o ordenamento jurídico internacional, especificamente à luz da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar. A partir da hipótese de que pode haver alguma irregularidade 
jurídica nesses acordos, a relevância deste trabalho torna-se evidente, pois pode servir de base 
para estudos mais aprofundados, caso a hipótese seja confirmada. Assim, a conclusão 
alcançada pode chegar a um aspecto prático, que seria uma possível contestação, passível de 
novos acordos ou discordâncias que, em último caso, poderia ser levado à Corte Internacional 
de Justiça. Após o estudo minucioso dos fatos históricos envolvidos e da análise dos tratados, 
acordos, conferências e convenções, a conclusão final remete à regularidade legal da sentença 
do Juízo Arbitral de 1900 e dos termos do Tratado de Paris de 1981. 
 
Palavras-chave: Fronteiras. Limites. Brasil. França. 

  



 

RÉSUMÉ 

Étant considéré qui les frontières représentent des zones sensibles, soumises d'entrer en 
collision d'intérêts parmi des États voisins en raison du droit d'exercer la souveraineté et 
l'exploration des ressources existantes, la définition parfaite de ces limites est nécessaire. 
Dans le cas où une telle définition et la démarcation ultérieure ne sont pas dans la situation 
d'accord commun, obéissant aux principes  internationaux établis, la définition des frontières 
peut être l'objet de contestation  et de conflits, capables pour produire des controverses et, 
dans le manque d'un accord, commettre les relations diplomatiques et, dans des situations plus 
extrêmes, provoquer un conflit armé. Le Brésil et la France font  frontière en Amérique du 
Sud. Cette frontière inclut des terres, une rivière confinante et une zone océanique. Basé sur le 
fait que la propriété de la région a fait l’objet de conflits intenses depuis la découverte du 
Brésil jusqu’à  la fin du siècle XX, ce travail a pour l'objectif, à partir de l'étude historique, 
vérifier le processus de consolidation des frontières maritimes et à conclure si les accords 
bilatéraux qui ont défini ces limites sont dans la consonance avec l’ordre  juridique 
international, spécifiquement à la lumière de la Conférence des Nations Unies sir le droit de la 
Mer. D’après  l'hypothèse qu'il peut avoir un peu d'irrégularité juridique dans ces accords, la 
pertinence de ce travail devient évident, parce que le même peut servir de la base pour des 
études plus approfondies, dans le cas où l'hypothèse est confirmée. Ainsi, la conclusion 
obtenue peut se rapprocher à un aspect pratique, ce qui pourrait constituer une réponse 
possible, ce qui pourrait entraîner de nouveaux accords ou désaccords que, dans le dernier cas, 
ils pourraient être mis à la Cour internationale de Justice. Après l'étude méticuleuse des faits 
historiques impliqués et de l'analyse des traités, des accords, des conférences et des 
conventions, la conclusion finale se réfère à la régularité juridique du ’’Juízo Arbitral de 
1900” (Jugement Arbitral de 1900) et aux termes du Traité de Paris de 1981. 

 

Mots-clés : Frontières. Limites. Brésil. France.  

 

 
 
  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

CLPC- Comissão de Limites da Plataforma Continental 

CNUDM-  Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

CSONU- Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas 

LEPLAC- Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

LH- Levantamento Hidrográfico 

MRE- Ministério das Relações Exteriores do Brasil 

MN- Milhas náuticas 

OHI- Organização Hidrográfica Internacional 

ONU- Organização das Nações Unidas 

PCDL- Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites 

PCJ- Plataforma Continental Jurídica 

RISE- Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

SCDL- Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites 

SGM- Segunda Guerra Mundial 

SI- Sistema Internacional 

UE- União Europeia 

ZEE- Zona Econômica Exclusiva 

 

  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Bula Inter Caetera e Tratado de Tordesilhas........................................................... 54 

Figura 2 - Disputas territoriais no Amapá ................................................................................ 55 

Figura 3 - Tratado de Utrecht ................................................................................................... 56 

Figura 4 - Região da República de Cunani ............................................................................... 57 

Figura 5 - Carta Geral da Guiana.............................................................................................. 58 

Figura 6 - Esquema das duas linhas.......................................................................................... 59 

Figura 7 - Limite lateral marítimo: (41o30’) ............................................................................. 60 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 7 

2 A PRIMEIRA FRONTEIRA MARÍTIMA ENTRE O BRASIL E A FRANÇA ...... 10 

2.1 Considerações sobre fronteiras .......................................................................................... 10 

2.2 Limites do Brasil - Bula Inter Caetera, Tratado de Tordesilhas e Bula Ea Quae ............ 11 

2.3 Expansão das potências europeias nas Terras Novas ........................................................ 13 

2.4 Disputas pelas terras entre Brasil e França ........................................................................ 14 

2.5 O Tratado Provisório e o Tratado de Utrecht .................................................................... 16 

2.6 Recomeço das disputas após o Tratado de Utrecht ........................................................... 17 

2.7 Nova fase de conflitos após a Independência do Brasil .................................................... 20 

2.8 Confrontos e negociações após a Proclamação da República no Brasil ........................... 23 

2.9 Brasil e França estabelecem a fronteira marítima ............................................................. 23 

3 A SEGUNDA FRONTEIRA MARÍTIMA ENTRE O BRASIL E A FRANÇA ....... 29 

3.1 Estabelecimento das Comissões Demarcadoras de Limites .............................................. 30 

3.2 Métodos de orientação de demarcação de limites marítimos ............................................ 32 

3.3 O início das negociações - A Comissão Mista .................................................................. 33 

3.4 A Comissão Mista - 1ª e 2ª conferências ........................................................................... 34 

3.5 As primeiras CNUDM ....................................................................................................... 36 

3.6 A Comissão Mista - 3ª e 4ª conferências ........................................................................... 40 

3.7 A Comissão Mista - 5ª e 6ª conferências ........................................................................... 43 

3.8 O limite estabelecido e a III CNUDM ............................................................................... 46 

4 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 49 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 52 

ANEXO ............................................................................................................................. 54 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, há certa tendência para a quebra de marcos físicos, políticos, 

sociais e ideológicos, em que algumas barreiras podem ser reduzidas. Trata-se do denominado 

mundo globalizado. Nesse contexto, como exemplo notável, tem-se a União Europeia (UE) 

que representa uma união econômica e política entre alguns Estados da Europa, com o 

consequente relaxamento entre suas fronteiras.  

O fim das fronteiras foi precocemente anunciado por autores na década de 1990. 

No entanto, ao tratar de fronteiras, afirmar sua extinção não é uma verdade consolidada, pois 

ainda existem alguns problemas de disputa entre alguns Estados. Até mesmo algumas 

fronteiras já consolidadas se encontram em situação de contestação, quer por disputas entre 

Estados, quer por demarcações sem base legal ou por imposição de outros Estados. Ao se 

estender o assunto para as fronteiras marítimas, as contestações atingem maior vulto, pois o 

ordenamento jurídico internacional é recente e alguns assuntos ainda precisam ser 

consolidados no Sistema Internacional (SI), como por exemplo, a questão da extensão da 

Plataforma Continental. 

Nessa linha de raciocínio, o propósito do presente trabalho é estudar as fronteiras 

marítimas entre a República Federativa do Brasil (Estado do Amapá) e a República da França 

(Departamento da Guiana), desde o início da presença dos europeus na América do Sul até os 

dias atuais. Não faz parte deste estudo a demarcação da fronteira terrestre entre os dois 

Estados, exceto quando houver influência direta no estabelecimento das fronteiras marítimas. 

O Brasil, cujo território era ocupado por várias nações indígenas, foi descoberto 

pelos portugueses em 1500 e passou a representar, no início do século, uma “terra sem dono”. 

Como tal, tornou-se alvo das potências europeias da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, 

França e Holanda, que iniciaram o processo de expansão ultramarina, estabelecendo comércio 

com os indígenas e, em seguida, fixaram-se nas novas terras. Aliadas aos choques de 
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interesses na Europa, que levaram os Estados a muitos conflitos, a cobiça e a conquista do 

território americano geraram uma série de disputas entre essas potências. 

Dessa forma, parte-se da hipótese que a definição das fronteiras marítimas entre o 

Brasil e a França deu-se de forma conflituosa, levando os Estados a disputas que excederam 

as negociações diplomáticas e geraram conflitos armados, necessitando de arbitragem 

internacional, podendo ser encontrada alguma inconsistência jurídica possível de contestação.  

Assim, o objetivo principal deste trabalho é verificar a validade da demarcação 

atual das fronteiras marítimas entre Brasil e França à luz do Direito Internacional, 

especialmente no que se refere à fronteira fluvial entre os dois Estados e ao limite lateral 

marítimo no Oceano Atlântico, à luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar (CNUDM). 

A relevância do trabalho está baseada na análise da validade dos acordos 

internacionais ou bilaterais estabelecidos em relação ao ordenamento jurídico atual. Sabe-se 

que as sociedades evoluem e novos costumes, interesses ou normas podem surgir, podendo 

alterar as leis que regem o Direito Internacional. No caso das fronteiras, com o avanço 

tecnológico cada vez mais rápido em busca de precisão, o uso de equipamentos capazes de 

contestar os marcos estabelecidos pode impor novas técnicas ou alterar os dados já existentes, 

sobretudo quando as fronteiras seguem algum traço da natureza, podendo gerar 

inconsistências capazes de contestar o anterior estabelecido. 

Para validação ou refutação da hipótese, quanto ao método a pesquisa será 

documental e bibliográfica, pois será baseada em fontes primárias, quando se tratar do suporte 

jurídico, recorrendo-se a Bulas, Tratados, Acordos, Convenções, Conferências e outros 

documentos, mas também será baseada em fontes secundárias, pois o estudo dará suporte 

histórico às disputas, o que levará a compreensão dos problemas, fundamental para as 

conclusões.  
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Quanto à abordagem, apesar da eventual quantificação das áreas disputadas em 

quilômetros quadrados, preferiu-se optar pela abordagem qualificativa, pois o estudo pretende 

objetivar o fenômeno, descrever, compreender e analisar a situação das atuais fronteiras em 

relação aos aspectos jurídicos. Quanto à natureza, a pesquisa será do tipo aplicada, pois 

objetiva gerar conhecimentos para uma possível aplicação prática, caso seja confirmada a 

hipótese, podendo ser objeto de contestação jurídica. 

A fim de expor os assuntos pesquisados, optou-se por dividir esta dissertação em 

dois capítulos. Justifica-se tal estrutura em função da relevante separação entre dois 

momentos bastantes distintos no que se refere à época, à localização e ao ordenamento 

jurídico. No primeiro capítulo, será abordada a formação das Américas e a ocupação dos 

territórios das colônias pertencentes às metrópoles europeias, até a definição da fronteira 

marítima entre o Brasil e a França. Inclui-se uma maior parte histórica pertinente, para que o 

leitor possa compreender o processo de ocupação do território e de estabelecimento de tal 

fronteira. No segundo momento, abordado no capítulo dois, serão estudados os aspectos que 

levaram Brasil e França a definir a continuação da fronteira estabelecida anteriormente, 

passando-se a considerar os limites no mar, ou seja, a continuação da fronteira como limite 

lateral marítimo entre as duas repúblicas no Oceano Atlântico.   

No primeiro capítulo, devido ao momento histórico, a falta de um sólido 

ordenamento jurídico internacional provavelmente não permita o aprofundamento nas 

diversas questões apontadas, dificultando a análise acerca da validade dos acordos. Espera-se 

encontrar uma situação diferente no segundo capítulo, pois os acontecimentos se darão no 

século XX, o qual já contempla um momento no qual o ordenamento jurídico teve maior 

desenvolvimento, culminando na maior quantidade de acordos multilaterais, ampliada com o 

sensível incremento nas Relações Internacionais e no Direito Internacional após a criação da 

Organização das Nações Unidas (ONU), ao término da Segunda Guerra Mundial (SGM). 



2 A PRIMEIRA FRONTEIRA MARÍTIMA ENTRE O BRASIL E A FRANÇA 

Neste primeiro capítulo, inicialmente serão analisados os conceitos sobre 

fronteiras e a importância da sua definição, por se tratar de área sensível e de possíveis 

choques de interesse, com consequente disputa, armada ou diplomática, entre Estados. 

Prosseguindo, serão estudados, primeiramente, os aspectos relevantes ao estabelecimento dos 

limites do território brasileiro, inicialmente dividido entre Portugal e Espanha e que, nos anos 

que se sucederam ao descobrimento, sofreu invasões de outros estados, como por exemplo, a 

França. Após o estabelecimento dos franceses em territórios sul-americanos, ainda nos 

primeiros anos do século XVI, na Região Amazônica, iniciaram-se as disputas com Portugal 

acerca da extensão das novas terras. Serão estudados os aspectos relevantes desde o 

estabelecimento dos franceses em Caiena até a definição da primeira fronteira marítima entre 

o Brasil e a França1.  

2.1 Considerações sobre fronteiras 

A fim de analisar os aspectos pertinentes à demarcação de fronteiras, é importante 

recorrer à história e compreender as origens de tal conceito. As primeiras civilizações 

humanas não tinham como característica a posse de algum território, vivendo na situação de 

nômades. Conforme se desenvolveram e encontrando os recursos necessários à sua 

sobrevivência em determinada área, as civilizações passaram a se fixar nesses locais, 

desenvolvendo a região e dando origem ao conceito de posse da terra. Até mesmo os animais 

irracionais marcam seus territórios e tentam defendê-los.  

As primeiras noções de fronteiras advêm do Império Romano, cerca de 500 a.C., 

com o estabelecimento de fortificações nas novas terras conquistadas. A sucessão de fortes 

                                                           
1 Neste trabalho, a fronteira entre o Brasil e a França refere-se aos limites entre os estados do Amapá, no Brasil e 

da Guiana Francesa, que nos dias de hoje é um Departamento Ultramarino da França. 
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denominava-se limes, ou seja, um conceito militar, um tipo de linha de proteção formada de 

acordo com o avanço das tropas (DUROSELLE, 2000; MATTOS, 1990). 

Verifica-se que, mesmo em civilizações importantes e organizadas, como nas 

Cidades-Estado da Grécia Antiga, ainda não se encontrava um conceito de fronteira como 

demarcação de limites. No outro extremo do mundo, entre as civilizações conhecidas, outra 

referência ao conceito de fronteira pode ser citada com a existência da Muralha da China, que 

foi construída com a intenção de proteger o território chinês contra os demais povos 

(DUROSELLE, 2000). 

As fronteiras são sempre áreas consideradas sensíveis, pois são áreas em que 

podem existir choques de interesses entre os estados soberanos. É a região onde os estados se 

tocam fisicamente, de acordo com o geógrafo francês Lapradelle. Em outras palavras, é uma 

região crítica, podendo tornar-se alvo de disputas, ser o primeiro passo para a desarmonia e, 

como consequência, para o conflito entre os Estados. Para que a fronteira não se torne uma 

região crítica, deve ser delimitada de forma precisa e nítida (MATTOS, 1990).  

Dessa forma, uma vez definido o conceito de fronteira como uma área sensível, 

sujeita a choques de interesses e potencialmente alvo de disputas, segue-se no próximo 

subitem o estudo histórico da situação dos estados europeus, no início da Idade Moderna2. 

2.2 Limites do Brasil - Bula Inter Caetera, Tratado de Tordesilhas e Bula Ea Quae 

Seguindo-se o pensamento anterior e saltando alguns séculos na história da 

humanidade, chega-se ao final do século XV. Naquela época, alguns dos estados europeus 

atuais já se encontravam organizados, com os limites territoriais estabelecidos, enquanto que 

outros ainda estavam se formando. No entanto, o cenário iria alterar-se, em face do 

desenvolvimento de técnicas de navegação e construção de embarcações. Em busca de novos 

                                                           
2 época da História que teve início em 1453, com a Tomada de Constantinopla pelos Turcos Otomanos e teve fim 
em 1789, com início da Revolução Francesa. 
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mercados, as principais potências europeias lançaram-se ao mar, em direção às terras 

desconhecidas, a fim de ampliar seus territórios. Portugal e Espanha foram os pioneiros na 

nova empreitada. Uma vez descobertas novas terras, houve a necessidade de se estabelecerem 

os limites de domínio, ou seja, as fronteiras marítimas e terrestres. 

De acordo com Teixeira Soares (1975, p. 15): “através de uma lição da história, a 

fronteira é, de modo geral, o condicionamento resultante de uma política externa”. Nesse 

contexto, naturalmente os estados pioneiros na denominada Expansão Marítima Europeia3 – 

Portugal e Espanha – foram os primeiros a conquistar e se fixarem nas terras recém-

descobertas.  

Valendo-se da autoridade da Igreja Católica, os limites territoriais das Américas 

foram definidos por um ato papal, a Bula Inter Caetera4, datada de 4 de maio de 1493, 

proclamada pelo Papa Alexandre VI, que dividiu o Novo Mundo por uma linha imaginária 

distante 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste dessa linha pertencentes 

a Portugal e as terras a oeste pertencentes à Espanha. 

O rei D. João II de Portugal não aceitou a demarcação do meridiano a 100 léguas 

da ilha de Cabo Verde e protestou na junto à Cúria Romana5. Obteve êxito diplomático ao 

conseguir que o Papa Alexandre VI alterasse os limites, por meio do Tratado de Tordesilhas, 

em 7 de julho de 1494, definindo a linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo 

Verde. Posteriormente, em 24 de janeiro de 1506, o tratado foi confirmado pelo Papa Júlio II 

por meio da Bula Ea Quae pro Bono Pacis.  

Logo, por meio daquele documento arbitral, baseado na autoridade papal, ficariam 

definidos oficialmente, para os dois Estados Católicos, os limites do território brasileiro na 
                                                           
3 Processo de globalização ocorrido no final do século XV e início do século XVI, também conhecido como “As 

Grandes Navegações”, no qual as potências europeias lançaram-se ao mar objetivando a descoberta de novas 
terras, em busca de riquezas, principalmente envolvendo o comércio e a exploração de minerais e vegetais. 

4 Esta divisão refere-se à segunda Bula Inter Caetera, pois houve uma primeira bula, em 3 de maio de 1493, que 
cedia as primeiras ilhas descobertas para Portugal (VIANNA, 1977). 

5 Para exercer o poder supremo, pleno e imediato sobre a Igreja universal, o Romano Pontífice vale-se dos 
Dicastérios da Cúria Romana (disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/index_po.htm>. Acesso 
em: 13 jul. 2017). 
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situação de colônia de Portugal e Espanha (MATTOS, 1990). Tais linhas imaginárias podem 

ser visualizadas na figura 1, constante no anexo. 

Assim, conclui-se que as terras descobertas, antes dominadas por nações 

indígenas, passaram para o domínio europeu e esses conquistadores precisavam chegar a um 

acordo em relação à divisão das novas terras. Verifica-se, nesse processo, que antes mesmo do 

descobrimento do Brasil, os limites territoriais das Américas haviam sido definidos por um 

ato papal, que pode ser considerado arbitrário, pois foi promulgado sem a anuência de outros 

Estados, como por exemplo a França, a Inglaterra e a Holanda. Esta arbitrariedade trará 

consequências, sendo objeto de contestação, como será descrito no decorrer deste estudo. 

2.3 Expansão das potências europeias nas Terras Novas 

Apesar do limite definido pela bula, o imperialismo de grandes potências deu 

mobilidade à linha preestabelecida. Portugal iniciou constantes penetrações no território 

espanhol com as entradas, as bandeiras e as guerras coloniais (MATTOS, 1990). Os 

bandeirantes exploraram e incorporaram à Coroa Portuguesa as terras desconhecidas, em um 

movimento de pioneirismo e grande crescimento (TEIXEIRA SOARES, 1975). 

Na época do descobrimento do Brasil, a França enfrentava uma situação de luta 

por sua sobrevivência, pois ainda sofria grave crise interna após os abalos sofridos na Guerra 

dos Cem Anos6. A restauração econômica dos franceses era necessária. O Estado buscou a 

intensificação do comércio exterior e iniciou, mesmo que tardiamente em relação a Portugal e 

Espanha, as navegações em busca de novos horizontes. Como consequência, deu-se a 

presença francesa nas terras descobertas do Novo Mundo, com expedições que buscavam, 

dentre outras riquezas, o comércio de pau-brasil com os índios. Para a França, o Brasil era 

uma terra sem dono, pois não reconhecia os atos papais descritos no subitem anterior, os quais 

dividiam as terras descobertas entre Portugal e Espanha (TAVARES, 1979). 
                                                           
6 Conflito entre a Inglaterra e França, entre 1337-1453 (ACCIOLI e TAUNAY, 1969). 
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Portugal, por sua vez, não admitia a navegação ou a exploração nas águas ou nas 

terras brasileiras por outro estado. A despeito da posição portuguesa, as incursões francesas 

foram-se tornando mais frequentes e os invasores obtiveram êxito em estabelecer amizade e 

estreito relacionamento com os índios, incluindo-se até o estabelecimento de alianças 

militares. No processo de integração de culturas e fortalecimento da amizade, levavam índios 

escolhidos para a Europa. Assim, com o desenvolvimento do processo de fusão de raças e 

cada vez maior absorção dos costumes franceses pelos índios, a influência da cultura francesa 

se intensificava em vários pontos do território do Brasil (TAVARES, 1979). 

Diante dos fatos supracitados, o choque de interesses culturais e econômicos entre 

Portugal e França tornou-se inevitável. No decorrer dos períodos seguintes à época do 

descobrimento, a disputa entre os dois Estados contemplou diversos acontecimentos, como 

invasões, represálias, negociações, aliança militar na luta contra as invasões holandesas e 

outros eventos que não são objeto de estudo deste trabalho, que tem por objetivo descrever o 

processo de estabelecimento de limites marítimos ente o Amapá e a Guiana Francesa, tanto no 

trecho fluvial como na região marítima. 

Assim, conclui-se que o território brasileiro fora dividido entre Portugal e 

Espanha, antes mesmo do descobrimento, oficialmente estabelecendo-se um limite por uma 

linha imaginária. Todavia, na prática, essa linha não foi respeitada por Portugal que, por meio 

das entradas, avançou no território espanhol. Tampouco por outros Estados, como a França, 

Holanda e Inglaterra, que não reconheciam os atos papais. 

2.4 Disputas pelas terras entre Brasil e França 

Inicialmente, os franceses não tinham recursos para estabelecer benfeitorias 

permanentes no território brasileiro, mas mantinham boas relações com os índios, 

especialmente com os tupinambás. Junto ao interesse econômico, também havia o interesse 
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religioso, pois os protestantes franceses procuravam no Brasil um refúgio para difundir suas 

crenças, propagando-as entre os selvagens.  

No decorrer dos anos, a situação evoluiu e houve algumas tentativas de 

estabelecimento de colonos franceses no Brasil (TAVARES, 1979). O foco de estudo será a 

ocupação francesa na região da Amazônia, a fim de se entender o objeto de futura disputa 

entre as duas potências. 

Os franceses se estabeleceram na região de Caiena e, no começo do século XVII, 

tentaram fundar benfeitorias no estuário amazônico. Chegaram a penetrar nos afluentes do rio 

Amazonas. Em reação, os portugueses fundaram a Capitania Hereditária do Cabo Norte, o 

que não agradou os franceses que trataram de perturbar a ordem da região com incursões 

clandestinas nas terras portuguesas, no atual Estado do Amapá. Os franceses alargaram seu 

domínio ao redor de Caiena.  

Em 1660, os portugueses fundaram um fortim à beira do rio Araguari e haviam 

novamente implantado seu domínio até o rio Oiapoque. Os franceses avançaram pelo rio 

Oiapoque e intimaram os portugueses a destruir os fortes da região em 1688. Cabe ressaltar 

que, à época, a França era uma potência superior a Portugal (TEIXEIRA SOARES, 1975). 

Após as tentativas frustradas de ocupação na parte sul do território brasileiro 

(França Antártica – Nicolas Durand de Villegaignon e França Equinocial – Daniel de La 

Touche, Senhor de La Ravardière), os franceses se estabeleceram na região das Guianas, 

criando a sua primeira colônia à margem do rio Sinamari (1626), a qual foi transferida para a 

ilha de Caiena, em 1634 (JORGE, 1999). Em 1605, o rei francês Henrique IV já havia 

concedido cartas-patentes nomeando La Ravardière a região desde o rio Amazonas até a ilha 

da Trindade. A colônia, em Caiena, chegou a sofrer ocupação holandesa, mas os franceses 

acabaram ocupando a região definitivamente. Após esse estabelecimento, os franceses 

avançaram para além do rio Oiapoque e praticavam comércio com os índios. A França cada 
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vez mais tentava ampliar seu domínio. O governador de Caiena, Marquês de Ferrolle declarou 

que as terras francesas não se estendiam até o rio Oiapoque e sim até a ilha Oiapoque, no rio 

Amazonas. Em 1697, os franceses invadiram a região e se apoderaram de duas fortalezas: de 

Santo Antônio de Macapá e de Paru. Os portugueses conseguiram a reconquista (TEIXEIRA 

SOARES, 1975). As pretensões francesas podem ser observadas no mapa em anexo, figura 2. 

Percebe-se, de acordo com o descrito, que as disputas pelas terras da região foram 

constantes. A França desejava aumentar, consideravelmente, seu território na região 

Amazônica e os colonos estavam cada vez mais integrados com os indígenas. Os limites não 

estavam estabelecidos e um estado de tensão passou a tomar conta do cenário, incluindo-se 

movimentos de tropas, como demonstrado na figura 2, constante no anexo. Percebe-se que 

área contestada está localizada ao Sul do rio Oiapoque, ou seja, Portugal não contestava as 

terras ao Norte do referido rio, que já nessa época era dominada pelos franceses, mas não 

estava disposto a abrir mão da área destacada na figura. A questão deveria ser resolvida por 

acordo bilateral, como será exposto no próximo subitem. 

2.5 O Tratado Provisório e o Tratado de Utrecht 

Os anos se passaram, com a França tentando conseguir mais terras e Portugal 

tentando se defender das invasões. No início do século XVIII, a diplomacia entrou em cena e 

as negociações foram iniciadas, chefiadas pelo Duque de Cadaval, do lado português e pelos 

representantes da França, de Luiz XIV. Um Tratado Provisório foi estabelecido, firmado em 4 

de março de 1700. Por ele, Portugal iria demolir os fortes de Macapá e Araguari, mas a 

França se comprometia a não mais ocupar a região. Tal situação ficaria assim definida até 

novas negociações que seriam conduzidas em 1701 (TEIXEIRA SOARES, 1975). Contudo, 

com a participação de Portugal, na condição de aliado, na guerra de sucessão do trono 

espanhol entre Filipe V (Espanha) e Luís XV (França), o tratado foi anulado (JORGE, 1999). 
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Após o término da guerra, a França reivindicava direitos na região. Após 

acalorados debates, cedendo às intervenções da Inglaterra, renunciou ao direito à posse das 

terras ao sul do rio Oiapoque, aceitando este rio como limite, ou seja, a França não mais teria 

direitos na região entre o rio Oiapoque e o rio Amazonas, limitando seus domínios ao norte do 

rio Vicente Pinsão, ou Japoc. O Tratado de Utrecht, em seu artigo 8º, teve como texto: 

A fim de prevenir toda a ocasião de discórdia que poderia haver entre os vassalos da 
Coroa de França e os da Coroa de Portugal, Sua Majestade Cristianíssima 
desistirá para sempre, como presentemente desiste por este tratado, pelos termos 
mais fortes e mais autênticos e com todas as cláusulas que se requerem, como se elas 
aqui fossem declaradas, assim em seu nome, como de seus descendentes, sucessores 
e herdeiros, de todo e qualquer direito e pretensão que pode ou poderá ter sobre 
a propriedade das terras chamadas do cabo do Norte e situadas entre o rio das 
Amazonas e o de Japoc ou de Vicente Pinsão, sem reservar ou reter porção alguma 
das ditas terras, para que elas sejam possuídas, daqui em diante, por Sua Majestade 
portuguesa, seus descendentes, sucessores e herdeiros, com todos os direitos de 
soberania, poder absoluto e inteiro domínio, como parte de seus estados e lhe fiquem 
perpetuamente, sem que Sua Majestade portuguesa, seus descendentes, 
sucessores e herdeiros possam, jamais, ser perturbados na dita posse por Sua 
Majestade Cristianíssima, seus descendentes, sucessores e herdeiros (Utrecht, Art. 8, 
grifo nosso). 

Importante, para análise futura neste trabalho, é considerar que nada foi 

estabelecido em relação às terras do interior, ou seja, ao longo do rio Amazonas até o Rio 

Branco, região também cobiçada pelo franceses (JORGE, 1999).  

Com o tratado, parecia que a questão do rio limite estava resolvida, não sendo 

mais motivo de disputa e a paz podia reinar na região antes reclamada. Na figura 3, no anexo, 

pode-se verificar por meio do mapa o acordo entre os Estados, finalizando a contestação 

anterior, tendo a França reconhecido o direito de posse das terras ao Sul do rio Oiapoque por 

Portugal.  

2.6 Recomeço das disputas após o Tratado de Utrecht 

Aparentemente, como descrito no subitem anterior, a disputa estava encerrada 

pelo Tratado de Utrecht. Contudo, mais uma vez os franceses não estavam satisfeitos e 

desejavam a expansão. A partir de 1725, começaram a questionar qual fluxo d’água da região 

seria o rio Oiapoque. Tentaram identifica ló como o rio Maiacaré (1729). Em seguida, 
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consideraram outro suposto rio Oiapoque, longe do cabo de Orange (1731) e afirmavam que o 

rio Oiapoque não era o mesmo rio que os franceses denominavam Vicente Pinzõn (1745).  

Em 1778, a França instalou um posto militar à margem esquerda do rio Cunani, 

considerando tal rio como a fronteira. Em seguida, em 1781, avançaram ainda mais para o sul, 

até o rio Carapapóris, em seguida até o rio Araguari em 1791. Percebe-se, nessa época, que a 

França estava avançando em terras portuguesas, em direção ao rio Amazonas, já estando 

comprometido o acordo formado em Utrecht. (JORGE, 1999). 

Obviamente, Portugal não reconhecia essas dúvidas criadas pelos franceses, pois o 

rio Oiapoque já era conhecido desde 1596. No Tradado de Utrecht consta o nome do rio 

Araguari, não havendo dúvidas que se tratam de rios diferentes e o verdadeiro Oiapoque 

estava perfeitamente identificado. Claro está que a França, na tentativa de avançar a ampliar 

seu território, havia deliberadamente inventado as dúvidas em relação à identidade do rio. A 

partir desses acontecimentos, a atitude francesa gerou grandes controvérsias em torno de um 

problema que já estava solucionado em Utrecht, e criou disputas violentas e desnecessárias, 

comprometendo as boas relações entre os Estados. (JORGE, 1999). 

No final do século, a França estava enfrentando um dos episódios mais 

importantes de sua história, a Revolução Francesa7. Assim, as pretensões na América do Sul 

não eram a prioridade do governo francês. Após o período das guerras dessa revolução, 

Portugal e França novamente passaram a negociar as terras sul-americanas, tentando definir a 

questão fronteiriça. Os dois Estados chegaram a negociar e assinar um tratado, em 1797, o 

qual definia a fronteira pelo rio Calçoene (para os portugueses) ou Vicente Pinzón (pelos 

franceses). Esse tratado, contudo, não foi ratificado pelo Príncipe Regente, futuro Dom João 

VI, que o declarou nulo (TEIXEIRA SOARES, 1975). 

                                                           
7 Movimento político e social que marcou o fim da Idade Moderna, ocorrido na França em 1879 e derrubou o 

Antigo Regime (ACCIOLI e TAUNAY, 1969). 
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Na Europa, após a Revolução Francesa, chegou ao poder Napoleão Bonaparte, 

que declarou guerra a Portugal em 1801, tendo como aliada a Espanha. Napoleão pretendia a 

conquista não somente de Portugal, mas também a posse de terras nas Américas. Nesse 

mesmo ano, houve a assinatura do Tratado de Badajoz, em 6 de junho de 1801, imposto a 

Portugal, que dividia as terras amazônicas pelo rio Araguari. Ou seja, Portugal perderia 

grande parte de terras e ainda pagaria indenizações à França. Mas, quando o tratado foi levado 

a Napoleão, este modificou o limite para o rio Carapanatuba, assinando um convênio em 

Madri, em 29 de setembro de 1801, também à revelia de Portugal. Como esse novo limite 

abrangeria terras britânicas, Napoleão negociou com o Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda e chegaram a um novo acordo, a Paz de Amiens. Assim, voltou-se à condição do 

Tratado de Badajoz. Posteriormente, o Príncipe Regente de Portugal e do Brasil anulou esses 

tratados em 1º de maio de 1808, no Rio de Janeiro e, mais tarde, pelo Artigo Adicional nº 3 do 

Tratado de Paris, de 30 de maio de 1814.  (JORGE, 1999; TEIXEIRA SOARES, 1975). 

Em seguida, a França tentou invadir as terras britânicas. Após derrota na Batalha 

de Trafalgar (1805), Napoleão Bonaparte decretou o Bloqueio Continental8, que Portugal 

recusou-se a cumprir. Em 1807, novamente a França buscava selar o destino de Portugal e 

assinou com a Espanha o Tratado de Fontainebleau, o qual dividia Portugal em três regiões e 

dividia a América portuguesa entre os franceses e espanhóis (JORGE, 1999). 

Após a recusa em aderir ao Bloqueio Continental, Portugal foi invadido por tropas 

francesas. O príncipe regente, D. João VI, juntamente com a corte portuguesa, transferiu-se 

para o Brasil, iniciando uma nova fase para a colônia. Aqui chegando, como resposta ao 

ataque francês, invadiu as terras da Guiana Francesa em 1808. O governador Victor Hugues 

não poderia resistir ao ataque e rumou para a Europa. Com essa ocupação portuguesa, que 

duraria até o final do Império Napoleônico, o comércio se desenvolveu ainda mais na região.  

                                                           
8 Em 21 de novembro de 1806, Napoleão emitiu o Decreto de Berlim, o qual impedia o acesso dos navios do 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda aos portos submetidos ao seu domínio (ACCIOLI e TAUNAY, 1969). 
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Após a queda de Napoleão, as negociações entre os Estados na Europa obrigavam 

Portugal a devolver a Guiana Francesa até o rio Carapapóris, como estava “definida” a 

fronteira em 1º de janeiro de 1792. Contudo, D. João VI se recusou a cumprir, abrindo novas 

negociações entre Portugal e França que resultaram no Congresso de Viena (1815), o qual 

definiria a devolução da Guiana Francesa até o rio Oiapoque. O ato em questão teve como 

texto: “[...] se obriga a restituir a sua dita Majestade a Guiana Francesa até o rio Oiapoque, 

[...], limite que Portugal sempre considerou como o fixado pelo Tratado de Utrecht (VIENA, 

1815, Ato)". Assim, Portugal devolveu a região ocupada em 1817, após relevantes progressos 

sociais e econômicos (JORGE, 1990). 

Dessa forma, conclui-se que a França não respeitou os termos do Tratado de 

Utrecht, motivada pelo interesse em ampliar seus domínios em terras brasileiras. A situação se 

agravou com o expansionismo do Império Napoleônico na Europa, impondo novos limites a 

Portugal, que invadiu e ocupou a Guiana Francesa em 1808, após a chegada da família real no 

Brasil, devolvendo-a aos franceses em 1817. 

2.7 Nova fase de conflitos após a Independência do Brasil 

O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, com alguns problemas de 

fronteiras a serem resolvidos. Uma dessas grandes questões era o estabelecimento da fronteira 

marítima com a Guiana Francesa.  

As pretensões francesas não cessaram. A opinião pública se fazia presente e 

atuante. Consta que em periódicos franceses, como jornais e até mesmo em livros, revelava-se 

a ambição de estender a fronteira até os rios Amazonas, Tacutu e Branco. As terras da guiana 

eram constantemente exploradas por comissões cientificas (JORGE, 1990). 
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Em 1836, aproveitando-se do fato de o Brasil estar enfrentando a Revolta dos 

Cabanos9, a França instalou uma fortificação militar às margens do rio Amapá, alegando 

preservação do seu território, o que causou protesto imediato do governo brasileiro.  

Ao citar o conceito do Determinismo Geográfico de Ratzel10, que afirmava que o 

Estado é um organismo vivo, percebe-se que aos franceses não bastava a instalação de 

fortificações militares, era necessária a ocupação.  

O Brasil reagiu e, em 1840, houve uma evolução no conceito de vigilância da 

fronteira, instituindo-se as Colônias Militares. A primeira Colônia Militar D. Pedro II foi 

implementada nas margens do rio Araguari. Em 1854 foi implementada a Colônia Militar de 

Óbidos. A essas colônias, o Imperador enviava militares casados, que levavam suas famílias, 

recebendo um certificado de posse de determinadas terras, a fim de fixar raízes no local ao 

final do seu período de serviço, sendo rendidos por militares na mesma condição. Assim, o 

Império tentava povoar as regiões que eram alvo de interesse estrangeiro. Possivelmente, sem 

essa política, a Amazônia poderia ter sido ocupada por franceses e hoje o Brasil não teria a 

soberania absoluta em uma região de indiscutível valor (JORGE, 1990; MATTOS, 1990). 

Novamente percebe-se uma forte influência da opinião pública. No Rio de Janeiro 

os periódicos convocaram a população a boicotar os produtos franceses. Obviamente, houve 

reação dos franceses que viviam no Rio de Janeiro, pressionando seu ministro. O governo 

francês, por sua vez, não respondeu à pressão.  

O Brasil solicitou ao Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda que interviesse na 

questão, o que foi recusado pelos ingleses inicialmente, pois estavam descontentes com o 

Brasil por causa da questão de tráfico de escravos. Contudo, os diplomatas brasileiros 

conseguiram negociar. O britânicos, que também não estavam confortáveis com a expansão 

                                                           
9 Também conhecida como A Cabanagem, foi uma revolta popular ocorrida entre os anos de 1835 e 1840 na 

província do Grão-Pará (VIANNA, 1977). 
10 Pensador alemão, Friedrich Ratzel (1844-1904) foi um dos principais teóricos clássicos da Geografia, 

precursor da Geopolítica e do Determinismo Geográfico (disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/friedrich-ratzel.htm>. Acesso em: 20 jul. 2017). 
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francesa na Amazônia, baseando-se no Tratado de Utrecht e no Ato de Viena, os quais os 

também eram signatários, intervieram em favor do Brasil.  

Com essa pressão, os franceses cederam e resolveram evacuar o posto militar em 

território brasileiro. Os governos brasileiro e francês acordaram em neutralizar aquele 

território até futuras negociações (JORGE, 1990). 

As negociações foram iniciadas em 1855. O Brasil teve como representante o 

Visconde de Uruguai e, pelo lado francês, o Barão His de Butenval. Foram realizadas quinze 

conferências, mas um acordo não foi estabelecido, pois a França insistiu na questão do limite 

ser o rio Araguari. Em 1857, foram iniciadas novas negociações, tendo Brasil nomeado o 

Barão de Ladário para efetuar minucioso levantamento na área, o que foi realizado até o ano 

de 1861. Novamente os dois Estados não chegaram a um acordo (JORGE, 1990). 

Em decorrência do impasse ao se estabelecer os limites de domínio nas terras, um 

grupo de aventureiros internacionais chegou a estabelecer um novo Estado na região, a 

República de Cunani, inclusive elegendo seu presidente, Jules Gross, acompanhado de um 

gabinete ministerial que “governou” tal república à distância, em Paris. O suposto Estado 

tinha uma grande extensão, que pode ser observado na figura 4, constante no anexo. Chegou-

se a criar a bandeira, o brasão da república, o selo, emitiram moedas e até mesmo uma 

condecoração, a Ordem da Cavalaria Estrela de Cunani. O governo francês repeliu tal Estado 

independente em 1887. Mais tarde, em 1901, essa república voltou a aparecer, com Adolph 

Brezet, vendendo títulos de uma terra imaginária. Finalmente, essa aventura teve seu fim em 

1907 (JORGE, 1990). 

De acordo com os fatos expostos neste subitem, conclui-se que o Brasil se tornou 

um estado Independente de Portugal, mas os problemas com os franceses continuaram. O 

Império do Brasil não conseguiu por fim às pretensões francesas na região Amazônica. 

Aproveitando-se da disputa entre os dois Estados, um terceiro Estado chegou a disputar a 
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região, sendo devidamente repelido pela França.  No próximo subitem, prosseguir-se-á a 

análise do problema com a nova forma de governo do Brasil, a república. 

2.8 Confrontos e negociações após a Proclamação da República no Brasil 

Em 1894, a descoberta de ouro nas proximidades do rio Calçoene acrescentou 

ainda mais interesse na região. Os interesses da França eram representados por Eugene 

Voissien que dava direitos à exploração de ouro apenas para os crioulos que viviam em 

Caiena. A população reagiu e cassou a autoridade do representante francês, elegendo um 

governo local, brasileiro. A região em litígio foi denominada Contestado Franco-Brasileiro. 

Assim, em dezembro de 1894, em reunião presidida pelo engenheiro Antônio 

Gonçalves Tocantins, elegeu-se um triunvirato, formado por Xavier da Veiga Cabral, Cônego 

Domingos Maltês e Desidério Antônio Coelho, com a criação de um exército. A França 

também estabeleceu um novo governante, que foi um escravo fugido, proveniente do Pará, de 

nome Trajano, como capitão-governador do Amapá. Veiga Cabral, conhecido como 

Cabralzinho, prendeu Trajano, o que levou à ação militar pelo Governador da Guiana 

Francesa, por meio do navio de guerra Bengali. O confronto armado ocorreu com mortes, 

incluindo-se a morte do Capitão Lunier. A imprensa dos dois Estados acalorou o fato e a 

opinião pública se fez presente mais uma vez (BENTO, 2017; JORGE, 1990). 

Diante dessa desconfortável situação, os governos brasileiro e francês decidiram, 

novamente, entrar em negociação para colocar um fim na questão e nas hostilidades. 

2.9 Brasil e França estabelecem a fronteira marítima 

Como já exposto nos parágrafos anteriores, todas as tentativas de negociação entre 

os dois Estados haviam fracassado.  Em 1856, ainda no Império, o Visconde de Uruguai havia 

escrito particularmente ao Conselheiro Paranhos, que opinava a favor do estabelecimento de 

um juízo arbitral.  
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Diante dos acontecimentos de 1895, já descritos, os governos dos dois Estados 

estavam dispostos a resolver a difícil questão da fronteira, que se arrastava por mais de dois 

séculos e já havia derramado sangue em diversas ocasiões.  

Em 1890 o Brasil buscava o reconhecimento internacional da República. O 

ministro brasileiro, Barão de Itajubá foi indagado em Paris pelo ministro francês Alexandre 

Ribot se o Brasil aceitaria o estabelecimento de novas negociações acerca dos limites 

amazônicos e caso não fosse possível chegar a um acordo direto, aceitaria o estabelecimento 

de um juízo arbitral, se a França reconhecesse oficialmente o governo brasileiro. A proposta 

foi aceita e o Presidente Prudente de Moraes comunicou ao Congresso Nacional, em 1896, que 

a questão seria resolvida com o estabelecimento de um juízo arbitral de um Estado amigo. 

O Barão do Rio Branco (Rio Branco11) foi convidado a liderar as negociações e 

iniciou a preparação de uma Memória justificativa dos direitos do Brasil. Estava convencido 

que um acordo direto não seria possível, pois a França não estava disposta a ceder aos limites 

estabelecidos no Tratado de Utrecht. Em 1896 estabeleceu-se em Paris e organizou a 

Comissão Preparatória de Limites da Guiana Francesa. Rio Branco redigiu as bases do futuro 

tratado de arbitramento, em que considerou dois projetos, a saber: 

˗ submetendo ao árbitro a determinação do rio designado no artigo 8º do Tratado 

de Utrecht e adotando como fronteira interior, entre as cabeceiras deste rio e as do Maroni, a 

linha que aí forma o limite setentrional da bacia amazônica; ou 

˗ submetendo ao árbitro a questão relativa ao limite do território interior, caso o 

governo francês insistisse na sua antiga pretensão à margem esquerda do rio Branco. 

Verifica-se que Rio Branco buscou separar a questão do território marítimo e 

terrestre, pois julgava arriscado entregar importante decisão neste momento (JORGE, 1990). 

                                                           
11 José Maria da Silva Paranhos Júnior recebeu o título de Barão do Rio Branco às vésperas do fim do período 

imperial, mas continuou a utilizar o título "Rio Branco" em sua assinatura mesmo após a proclamação da 
república, em 1889. Isso se deu por ser um monarquista convicto e para homenagear seu falecido pai, 
o senador e diplomata José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco. 
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Explicando-se a informação, tem-se que Rio Branco desejava submeter ao juízo 

arbitral somente a disputa marítima, pois acreditava que o Brasil seria “vencedor”, sendo a 

fronteira definida pelo rio Calçoene ou Cunani. Se fosse entrar em juízo também a parte 

terrestre, o Brasil poderia ganhar boa parte de território interior, mas poderia perder muito a 

parte marítima, pois a decisão arbitral procuraria chegar a uma decisão que fosse interessante 

aos dois estados. Mais especificamente, o Brasil poderia perder a região entre o Oiapoque e o 

Araguari. Esta suposição de Rio Branco baseava-se no fato do Brasil ter já oferecido, em 

1856, a fronteira transnacional definida pelo rio Calçoene (JORGE, 1990). 

Além dessa questão, as pretensões francesas na região Amazônica não se 

limitavam somente a esse limite, pois pretendiam tomar posse de uma grande área, seguindo o 

rio Amazonas até o rio Branco, que hoje está localizada no Estado de Roraima. O mapa 

francês em anexo, figura 5, representa a região do contestado, onde se indica a linha verde de 

pretensão brasileira e a linha vermelha de pretensão francesa. 

Uma vez acordada a definição da questão por uma arbitragem internacional, a 

questão agora era definir a natureza do juiz. O Governo brasileiro não estava certo de qual 

seria a melhor decisão. Acabou vencendo a opção por um único árbitro, de acordo com a 

opinião de Rio Branco, cujo parecer segue abaixo: 

Não conheço questão alguma de limites que tenha sido submetida a tribunais ou 
comissões arbitrais: o julgamento das controvérsias dessa natureza tem sido 
sempre confiado a um só árbitro, que escolhe auxiliares de sua imediata confiança 
e com eles estuda na calma do gabinete os documentos apresentados. O exame 
atento e meticuloso dessas provas, que sempre consistem em mapas e outros 
documentos antigos, exige comparações e cálculos mais ou menos complicados e, 
por vezes, trabalhos de investigação em bibliotecas e arquivos. Esses trabalhos de 
paciência são sempre feitos imperfeitamente nos tribunais internacionais. A 
responsabilidade divide-se e, de ordinário, alguns membros descansam nos 
colegas ou deixam-se influir pela superior competência ou habilidade de um 
deles. A discussão entre as partes, escrita a princípio e, depois, oral, é mais rápida e 
a última não dá lugar para grande reflexão nem para as indagações que podem ser 
necessárias (apud JORGE, 1990, p-71, grifo nosso). 

 

Rio Branco considerava a Questão do Amapá uma tarefa bastante difícil, pois o 

árbitro poderia favorecer a França que, na visão do diplomata brasileiro, dispunha de algumas 
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vantagens: era uma potência que gozava de prestígio e de vasta história e literatura, com 

bastante influência no “mundo culto”, enquanto o Brasil era um Estado recém-firmado no 

cenário internacional; o governo francês conhecia os argumentos brasileiros, enquanto o 

Brasil não conhecia o parecer francês e não sabia qual seria a linha de ação tomada por este 

Estado; os franceses podiam examinar os documentos portugueses acerca das negociações de 

Utrecht, enquanto o Brasil não tinha acesso aos documentos franceses; e, por fim, os 

portugueses chegaram a admitir, em 1815, que os negociadores em Utrecht poderiam ter 

cometido erro em relação à identidade do rio Oiapoque. Assim, Rio Branco considerava 

importante a limitação dos poderes do árbitro no tocante ao estabelecimento dos limites do 

contestado, pois a França queria levar a discussão até o rio Branco.  

Conclui-se, portanto, que o Brasil estava em uma situação difícil, pois poderia 

perder uma grande parte da Amazônia. Rio Branco empenhou-se na questão, reuniu 

documentos e atuou proficuamente, facilitando o caminho brasileiro para as negociações que 

deram origem ao Compromisso Arbitral de 10 de abril de 1897 (JORGE, 1990). 

O Brasil estabeleceu como encarregado das negociações o Dr. Gabriel de Toledo 

Piza, enquanto que a França ofereceu um projeto de tratado, elaborado pelo Sr. Louis Renault, 

o qual não tinha relações com o Tratado de Utrecht (1713), o Ato de Viena (1815) ou a 

Convenção de Paris (1817). Enquanto isso, Rio Branco ainda trabalhava em seu parecer. 

Enquanto os dois Estados tentavam chegar a um acordo, o comandante Peroz, ex-governador 

das Armas da Guiana Francesa, publicou relatório em que se mostrava contrário a um recurso 

arbitral e aconselhava a ocupação manu militare12 do território em litígio (JORGE, 1990). 

Na pasta das relações da França, após algumas sucessões, estava o Ministro 

Gabriel Hanotaux, um notável estadista, mas que por estar envolvido em outras questões 

francesas, estava decidido a não abrir as negociações em Paris. Rio Branco opinou que o 

                                                           
12 Manu militari – (Lê-se: mánu militári.) Por força militar (SANTOS, 2001). 
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árbitro fosse da Grã-Bretanha, pois acreditava que não era do interesse britânico que a França 

ficasse no controle do curso superior de vários afluentes do rio Amazonas. Claro está que 

Hanotaux também tinha essa impressão. O Dr. Gabriel de Piza, após um ano não obtendo 

êxito em abrir as negociações, propôs ao governo brasileiro a abertura de negociações no Rio 

de Janeiro, ou a nomeação de um plenipotenciário. O governo brasileiro convidou Rio 

Branco, que recusou porque sabia da irredutibilidade de Hanotaux. O segundo convidado foi o 

Barão de Itajubá, que também se recusou porque estava laborando como representante 

diplomático do Brasil na Alemanha, que negociava outras questões com a França, Um terceiro 

convite foi enviado a Rui Barbosa, que também se recusou. Por fim, a negociação foi 

transferida para o Rio de Janeiro.  

Pelo Brasil, o representante era o General Dionísio Cerqueira, Ministro das 

Relações Exteriores. Pela França, era o Ministro S. Pichon. Os dois ministros assinaram um 

Compromisso Arbitral que, depois de aprovado pelos Congressos dos dois Estados, 

estabeleceu como árbitro o governo da Confederação Helvética. O Brasil seria representado 

por Rio Branco, nomeado por decreto de 22 de novembro de 1898, enviado extraordinário e 

ministro plenipotenciário em missão especial junto ao governo suíço. (JORGE, 1990). 

Assim, o Contestado Franco-Brasileiro estava nas mãos do juiz arbitral suíço, na 

figura do presidente da Suíça Walter Hauser. O Brasil sustentava que seus limites deveriam 

correr pelo talvegue do rio Oiapoque (Vicente Pinzón) que é um curso d´água que se lança no 

Oceano Atlântico a oeste do cabo de Orange. A França reivindicava o mesmo limite, mas 

sustentava que o rio Oiapoque era bem mais ao sul, que o Brasil o designava como rio 

Araguari. Tal diferença era estimada em 260.000 quilômetros quadrados. O árbitro deveria 

declarar qual realmente era o rio que estabelecia a fronteira marítima entre os dois Estados. 

Havia alternativa, na qual o árbitro podia optar por um curso d´água intermediário, desde que 

ele se convencesse de que esse rio intermediário era o rio Oiapoque.  
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No decorrer do processo, a França declarou que os poderes do árbitro não 

poderiam ficar limitados à apreciação de fórmulas rígidas e irredutíveis, ou seja, deveria ter a 

faculdade de julgar como se apresentavam os documentos ou de proferir uma decisão ex 

aequo bono13. Rio Branco protestou contra esse apelo francês. O governo suíço reconheceu a 

improcedência do pleito (JORGE, 1990). 

No dia 1º de dezembro de 1900, o presidente Walter Hauser proferiu a sentença, 

dando ganho de causa ao Brasil na questão do Contestado Franco-Brasileiro.  

Foi reconhecido o direito de o Brasil ter como limite do território marítimo o rio 

Oiapoque, ou Vicente Pinzón, que era o reconhecido rio que deságua no Oceano Atlântico a 

oeste do Cabo de Orange. O talvegue deste rio, portanto, fica definido como a primeira 

fronteira marítima do Brasil com a França. O limite interior é a linha do divisor de águas dos 

montes Tumucumaque. 

Verifica-se, portanto, que após mais de dois séculos de contestações e disputa 

franco-brasileira, essa sentença representa o fim de uma disputa na qual dois Estados não 

conseguiam chegar a um acordo bilateral, estabelecendo-se a fronteira pelo talvegue do rio 

Oiapoque, após juízo arbitral, no ano de 1900.  

O princípio jurídico do arbitramento recebeu consagração, haja vista que se tratou 

de uma solução honrosa para as duas repúblicas em litígio e recebeu ampla consagração 

pública. A sentença foi reconhecida internacionalmente como racional e justa. 

Para o Brasil, a sentença representou o direito à plena soberania na região, em uma 

área de aproximadamente 260.000 quilômetros quadrados (correspondente hoje à área do 

Estado do Amapá), protegendo uma boa parcela do norte amazônico e bloqueando o acesso ao 

rio Amazonas pela França. 

                                                           
13 Julgar no terreno do Direito ou no da equidade (SANTOS, 2001). 



3 A SEGUNDA FRONTEIRA MARÍTIMA ENTRE O BRASIL E A FRANÇA 

Após definir a primeira fronteira marítima entre as duas repúblicas, neste capítulo 

será analisado como se deu a definição da separação dos Estados nas águas do Oceano 

Atlântico, desde a linha que se pode considerar como prolongamento da fronteira, da foz do 

rio Oiapoque até os limites oceânicos. Serão estudados os aspectos jurídicos envolvidos, de 

acordo com os interesses dos Estados no que tange à soberania, fiscalização, pesquisa e 

exploração na área marítima. 

Frequentemente o termo “fronteira”, amplamente discutido no capítulo anterior, 

será substituído pelo termo “limite”, de acordo com a explicação a seguir.  

A fronteira, geralmente, relacionada está a um fator geográfico, podendo ter a 

capacidade de desenhar um Estado, de acordo com a natureza. Ou seja, é a zona periférica do 

território de um Estado que termina onde começa o do seu vizinho. Como exemplos notáveis, 

cita-se a “Bota da Itália”, a “Tripa do Chile” e o “Chifre da África”. 

O limite é uma definição artificial que pode ter sido acordado entre os Estados de 

forma pacífica, ou pode ter sido imposto, como no caso da delimitação das colônias entres as 

Metrópoles, ou imposto por uma organização internacional, ou como resultado de uma 

conquista advinda de um conflito armado. Ou seja, é uma linha periférica que se superpõe à 

do vizinho. Geralmente, o limite é definido por uma linha ou uma faixa. 

À Luz do Direito Internacional, segundo o historiador Helio Vianna, tem-se o 

conceito de fronteira e limite: 

[...] não devem ser confundidas as fronteiras com os limites: aquelas estão ligadas 
idéia de região; estes lembram imediatamente uma linha onde começa a soberania de 
um país e termina a de outro, estes à luz do Direito Internacional, têm uma 
representação física, geográfica, concreta, que se define por uma linha natural ou 
artificial, intelectual, traçada entre duas nações de comum acordo. Assim, enquanto 
que a concepção de limite é meramente do domínio físico, geográfico, como uma 
linha de separação que é, a concepção de fronteira paira num ambiente mais 
elevado: político, étnico, econômico, certamente ligado às condições climáticas e 
geográficas (VIANNA, 1948, p.12-13). 
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Assim, na presente dissertação, quando a questão se referir apenas à questão física 

ou geográfica propriamente dita, delimitada por uma linha de separação, será usado o termo 

“limite”. Quando o conceito for estendido aos interesses do Estado, incluindo-se questões de 

soberania, exploração, etnia, economia e política, será utilizado o termo “fronteira”. 

Desde os primeiros tempos, a escolha de uma linha de posse territorial no mar tem 

criado dificuldades de entendimentos entre os Estados, segundo Ratzel (MATTOS, 1990). Ao 

se apontar limites marítimos, considera-se que há dois limites a serem definidos: 

˗ a linha que “divide o mar” entre dois Estados litorâneos vizinhos, ou seja, até 

onde cada um tem direitos de soberania e exploração; e 

˗ a extensão do domínio do estado costeiro além do litoral. Ao longo da história, 

após diversos choques de interesses dentre os atores internacionais, esse limite foi 

amplamente discutido e modificado. Nos dias de hoje, as definições e extensões desses limites 

estão estabelecidos pela CNUDM. 

Neste capítulo será estudado o processo de estabelecimento do limite lateral, no 

Oceano Atlântico, entre o Brasil e a França. 

3.1 Estabelecimento das Comissões Demarcadoras de Limites 

Notadamente, por se tratar de uma grande quantidade de terras férteis e 

plenamente favorecidas de riquezas, as Américas foram fonte de cobiça e disputa entre as 

potências europeias. Portugal obteve grandes avanços em termo de posse de terras. 

Naturalmente, cada vez mais era necessário protegê-las e delimitá-las. Embora houvesse um 

grande acordo em Utrecht, as disputas não cessaram. Uma medida para defender seus limites 

era a construção de fortificações, ou seja, a defesa por meio da força. Após o passar dos 

séculos, a independência das antigas colônias e a evolução do Sistema Internacional, os 

conflitos começaram a perder espaço para as negociações.  
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Assim, Portugal, já no século XVIII, tratou de estabelecer comissões responsáveis 

por demarcação de fronteiras. Já na fase do Brasil Império, na qual a expansão territorial não 

era mais o modus faciendi14 dos Estados, a questão era resolver os problemas pontuais de 

fronteiras, mantendo as tradições portuguesas de excelência em diplomacia (MATTOS, 1990).  

A excelência da diplomacia brasileira se fez presente e importantes fronteiras e 

limites foram consolidados com os Estados recém-formados, a saber: Venezuela, Colômbia, 

Bolívia, Paraguai, Peru, Argentina e Uruguai ou com as potências europeias: Espanha, França, 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Holanda. A Guiana Francesa não se tornou 

independente da França até os dias de hoje, portanto, o Brasil possui fronteira com um Estado 

integrante da União Europeia (UE)15. 

Depois da Proclamação da República, o Itamaraty16 procurou ampliar e 

reestruturar o serviço de fronteiras. Em 1928, o Ministro das Relações Exteriores Otávio 

Mangabeira propôs ao Presidente da República Washington Luís a criação de três comissões. 

Tais comissões teriam a responsabilidade pelas fronteiras, bem como a tarefa de inspeções 

periódicas para verificação dos marcos17 (MATTOS, 1990).  

Em 1939, o Decreto-Lei no 1.171 de 24 de março de 1939 dividiu o Brasil em 

duas regiões, para efeitos de assuntos fronteiriços: Primeira Divisão ˗ Guianas Francesa, 

Neerlandesa (Suriname) e Britânica, Venezuela, Colômbia e Peru; e a Segunda Divisão ˗ 

Bolívia, Paraguai, República Argentina e Uruguai. 

Em 1937, o Regimento Interno da Secretaria de Estado das Relações Exteriores 

(RISE), nomeou as comissões: Primeira Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - 

PCDL (Norte) e Segunda Comissão Brasileira Demarcadora de Limites - SCDL (Sul). 

                                                           
14 Modus faciendi – (Lê-se: móduç faciêndi) maneira de agir (FERREIRA, 1960, p.1275). 
15 União econômica e política, existente desde 1993, atualmente constituída por 28 Estados da Europa 

(disponível em: <https://europa.eu/european-union/index_en> Acesso em: 17 jul 2017.) 
16 Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE), órgão do Poder Executivo. 
17 Também denominados marcos principais, são os definidores físicos das linhas de contorno dos Estados 

(disponível em: <http://info.lncc.br/artigo.html> Acesso em: 17 jul 2017.) 
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3.2 Métodos de orientação de demarcação de limites marítimos 

O processo de demarcação de um limite marítimo é complexo, envolve não 

somente as questões políticas, mas também as questões técnicas. Para a demarcação de um 

limite terrestre recorre-se, na maior parte das vezes, à geografia, utilizando-se uma cordilheira 

ou um curso de um rio ou o limite de um lago ou uma floresta. No caso do limite marítimo, 

não existe, s.m.j., essa separação, pois não há um acidente geográfico visível, capaz de definir 

uma diferença característica entre os Estados. 

Para se demarcar um limite marítimo, parte-se de um ponto e define-se um 

método, que pode ser o loxodrômico ou geodésico. Obviamente, de acordo com o método 

utilizado, um estado costeiro pode ganhar ou perder grandes extensões de área marítima. 

 O método loxodrômico constiste em basear-se a linha limite em uma loxodromia. 

Uma loxodromia, que em navegação é uma linha de rumo, é a linha que intercepta os vários 

meridianos segundo um ângulo constante (MIGUENS, 1996). Assim, é uma linha que forma 

uma curva em espiral, em direção aos polos, ou seja, é uma direção constante.  Em uma 

Projeção de Mercator18, a loxodrômica é representada por uma reta. 

O método geodésico consiste em definir a linha limite por uma “reta” que 

representa a menor distância entre dois pontos, acompanhando a curvatura da superfície 

terrestre. Na Projeção de Mercator, a longa geodésica não é representada por uma reta. A 

diferença entre os dois métodos, no caso do limite entre Brasil e França, pode ser observada 

no esquema constante no anexo, na figura 6. 

O esquema demonstra a diferença considerável, dependendo do método utilizado, 

à medida que o limite se afasta da costa. O Governo Brasileiro, por meio do Decreto no 

98.145/1989, tem por objetivo estabelecer o limite da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) além 

                                                           
18 Projeção de Mercator - O nome da projeção é dado pelo nome latino do seu idealizador Gerhard Krämer, 

cartógrafo nascido em Flanders, em 1512. Publicou em 1569 sua Carta Universal (MIGUENS, 1996). 



33 

das 200 milhas náuticas (MN), de acordo com o previsto no § 8 do art. 76 da CNUDM, por 

meio do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC). 

Caso os trabalhos sejam aceitos pela Comissão de Limites da Plataforma 

Continental (CLPC) das Nações Unidas, o limite exterior da Plataforma Continental Jurídica 

(PCJ) do Brasil poderá estender-se até 350MN em uma boa parte da região limítrofe com a 

França. Portanto, essa diferença de área marítima pode ser bastante significativa. 

Assim, não apenas o ponto de início e o azimute da linha limite eram os objetos 

de estudo, pois o estabelecimento do método a ser adotado tinha igual valor, devendo também 

fazer parte da pauta das negociações. No caso do limite marítimo Brasil-França, foi adotado o 

método loxodrômico, como será descrito no decorrer do estudo. 

3.3 O início das negociações - A Comissão Mista  

Um longo período pacífico entre o Brasil e a França, no tocante à disputa de 

fronteiras, foi observado desde a sentença arbitral de 1900. Enquanto o Brasil procurava 

consolidar o governo republicano, a França esteve envolvida nas Guerras Mundiais. Talvez, 

por esses importantes fatos, a questão de fixar um limite marítimo entre os dois Estados, a 

partir da foz do rio Oiapoque, não era a prioridade na agenda dos respectivos governos. 

Em consonância, a ordem jurídica internacional ainda não havia, nas primeiras 

décadas do século XX, regulamentado o direito do uso do mar, ou seja, não havia uma 

uniformidade prática em relação à soberania dos Estados nas águas adjacentes aos seus 

litorais, tampouco ao mar aberto. 

Ainda que tais fatos representassem um vazio jurídico em relação ao mar, 

valendo-se o Sistema Internacional (SI) apenas nas tradições de uso internacional, Brasil e 

França iniciaram as negociações no ano de 1955, ou seja, três anos antes da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, realizada em Genebra, considerando-se o marco 

jurídico sobre a percepção dos espaços oceânicos. Nos dias de hoje, o Direito do Mar é 
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considerado um ramo do Direito, dada sua complexidade e particularidades, por tratar de 

prerrogativas de soberania dos Estados, da sua sobrevivência econômica, das 

intercomunicações e manutenção da vida (WAGNER, 2015). 

Conforme já exposto, de acordo com a divisão administrativa do Itamaraty em 

relação às áreas fronteiriças, a responsabilidade pelos assuntos limítrofes entre o Brasil e a 

Guiana Francesa é da PCDL. 

Em 13 de setembro de 1955, no Rio de Janeiro, capital Federal, foi instalada a 

Comissão Mista Brasileiro-Francesa de demarcação da Fronteira entre o Brasil e a Guiana 

Francesa, sendo João Café Filho Presidente do Brasil e René Coty Presidente da França.  

3.4 A Comissão Mista - 1ª e 2ª conferências 

Ato contínuo à instalação da Comissão Mista Brasileiro-Francesa de demarcação 

da Fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, a 1ª Conferência foi realizada no dia 13 de 

setembro de 1955, no Rio de Janeiro. Durante as sessões, vários aspectos foram apontados, 

discutidos e definidos.  

No presente trabalho serão citados apenas os aspectos relevantes para a 

compreensão do processo de estabelecimento do limite marítimo, não sendo a fronteira 

terrestre contemplada neste estudo. Dentre as tarefas estabelecidas para o programa de 

trabalho, destacam-se:  

˗ aerofotogrametria de toda a fronteira;  

˗ princípios para se estabelecer a nascente principal do rio Oiapoque; 

˗  determinação da linha de divisão de águas no Oiapoque; 

˗ estabelecimento de trabalhos cartográficos; e  

˗ normas para o estabelecimento de marcos na fronteira. 
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 Nota-se que, já na segunda sessão, a delegação francesa salientou que o juízo 

arbitral de 1900 não havia definido o talvegue do rio Oiapoque e tampouco apontou como 

essa linha deveria ser definida, na prática.  

Logo, as delegações preocuparam-se em definir qual seria a metodologia a ser 

empregada para a identificação desse talvegue: a delegação francesa desejava que os trabalhos 

fossem reduzidos ao mínimo necessário. As delegações, então, concordaram em estabelecer 

um método prático para tal determinação. 

As duas delegações concluíram que a análise do levantamento aerofotogramétrico 

era fundamental para o prosseguimento das negociações, assim encerraram a Conferência, 

definindo-se que novo encontro seria realizado oportunamente. 

A 2ª Conferência foi realizada no dia 15 de maio de 1956, em Paris. Como 

continuidade dos temas abordados na conferência anterior, os trabalhos foram pautados nos 

seguintes itens: linha divisória de águas; curso do Oiapoque; e cartas necessárias. 

Dentre os pontos mais importantes definidos nas sessões, destaca-se: o talvegue 

será indicado por um traçado sobre as fotografias, sendo após traçado sobre uma carta obtida 

pela restituição das fotografias apoiada sobre as estações astronômicas determinadas pelas 

equipes, depois serão feitas ampliações para a escala de 1:20.000. 

Em relação aos trechos do rio Oiapoque sujeitos à influência das marés, as 

delegações definiram que os trabalhos seriam realizados em conjunto, por meio de sondagens. 

Após o término das negociações, foi definida a necessidade de uma terceira conferência. 

Enquanto os dois Estados procuravam consolidar seus limites terrestres e 

marítimos definidos pelo rio Oiapoque, as Nações Unidas realizaram, em Genebra, a primeira 

conferência para tentar definir o uso do mar. Antes de prosseguir com o estudo em relação às 

conferências da Comissão Mista Brasileiro-Francesa, analisar-se-á os fatos pertinentes, 

discutidos em Genebra, que influenciarão as futuras negociações entre Brasil e França. 
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3.5 As primeiras CNUDM 

Como já mencionado no subitem anterior, o uso do mar teve regulamentação 

tardia. No entanto, o mar está presente nas relações humanas como veículo comercial, 

integrador de culturas e até mesmo como objeto de disputa desde as primeiras civilizações 

(WAGNER, 2015). 

Com falta de tal legislação, o uso do mar dava-se pelo costume, em outras 

palavras, as normas obedeciam à natureza consuetudinária. Pensadores se expressavam no que 

se refere ao uso do mar frequentemente como objeto de poder. Como exemplo clássico desse 

uso do mar, cita-se Alfred Tayer Mahan, Oficial da Marinha dos Estados Unidos da América, 

em sua obra The Influence of Seapower on History. Os entendimentos dessa linha de 

pensadores não flexibilizavam o uso do mar entre os Estados.  

Por outro lado, outros pensadores defendiam a ideia de considerar o mar como 

uma “coisa do mundo”, ou seja, o mar seria uma área comum a todos, com consequente 

liberdade de navegação, exploração e pesca. Como exemplo, tem-se Francisco de Vitória, 

teólogo espanhol, considerado como um dos criadores do Direito Internacional e um dos 

fundadores da Escola de Salamanca19. Essa escola influenciou diversos outros pensadores, os 

quais pode se destacar Hugo Grócio, em defesa do mare liberum, em 1609. 

Dentre esse antagonismo, entretanto, nota-se certa tendência em se considerar o 

alto mar como uma área livre, por conveniência política, mas sem se descuidar das águas 

próximas aos continentes porque ali, além do comércio e da pesca, pode significar o primeiro 

acesso de um Estado ao território de outro.  

Nesses termos, as águas adjacentes ao litoral deveriam funcionar como uma 

espécie de escudo protetor, no qual o Estado costeiro exerce o direito de soberania. Os 

                                                           
19  Corrente de pensamento teológico, que teve seu apogeu no século XVI, mas que exerceu grande influência 

nas questões jurídicas, econômicas e sociais (disponível em: 
<https://ruadaconstituicao.wordpress.com/2014/08/13/historias-de-economia-a-escola-de-salamanca/>. 
Acesso em: 22 jul 2017). 
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primeiros entendimentos preconizam que a extensão desse escudo, que se considera como 

início do conceito de Mar Territorial, deveria ser igual à distância equivalente ao alcance dos 

projeteis disparados pelos canhões de defesa dos Estados, a princípio de 3 MN. 

Conclui-se que estava clara a ideia da separação entre a faixa litorânea, sobre a 

qual o Estado costeiro deveria exercer soberania e a faixa restante do mar. Contudo, ainda não 

estava definida perfeitamente essa nomenclatura (Mar Territorial e Mar Aberto) e tampouco a 

extensão dessas faixas (MENEZES, 2015). 

As primeiras negociações oficiais para o uso do mar remontam ao século XIX, 

com a realização do Congresso de Paris, em 1856. Logo em seguida, em 1864, a Convenção 

de Genebra. Esses dois eventos procuraram nortear o regime de navios durante um conflito e 

o regime sobre as condições dos feridos, respectivamente, não sendo foco o assunto uso do 

mar, de forma geral. 

No século XX, por ocasião do Tratado de Versalhes (1919), foi apontada a 

necessidade do estabelecimento de regras para o uso do mar, que culminou na Conferência de 

Barcelona, em 1921, em uma convenção e um estatuto acerca da liberdade de trânsito no mar. 

Em 1930, as discussões sobre o estabelecimento do Mar Territorial e Zona Contígua não 

evoluíram, por discordância dos Estados. A SGM paralisou as negociações internacionais. 

Após a guerra, os Estados Unidos da América declararam que seu território se 

estendia à sua Plataforma Continental. Vários outros Estados seguiram o mesmo rumo. A 

descoberta de riquezas e a ausência de guerras mundiais contribuíram para que o assunto 

“Direito do Mar” viesse à tona, aumentando sua prioridade no Sistema Internacional. Assim, a 

Assembleia Geral das Nações Unidas convocou, em 1958, em Genebra, I CNUDM. Essa 

conferência contou com a participação de 86 Estados e resultou na celebração de quatro 

convenções, a saber: 

˗ Mar Territorial e Zona Contígua; 
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˗ Plataforma Continental; 

˗ Alto-mar; e  

˗ Pesca e conservação dos recursos vivos do Alto-mar. 

Embora os assuntos sejam correlatos, neste trabalho será dada importância aos 

estudos no Mar Territorial, juntamente com alguns aspectos da Plataforma Continental, a fim 

de compreender o processo do estabelecimento do limite marítimo entre o Brasil e a França. 

Nesse sentido, as convenções definiram alguns conceitos importantes: 

1 - Convenção sobre o Mar Territorial e Zona Contígua 

- a soberania do Estado se estende além de seu território. A margem às costas é 

denominada Mar Territorial (Seção 1, Art. 1º); 

- a soberania se estende ao leito e subsolo, no Mar Territorial (Seção 1, Art. 2º); 

- definiu-se a linha de base, como a linha de maré baixa, para definir a contagem 

do Mar Territorial (Seção II, Art. 3º); 

- em relação aos Estados limítrofes, pode nenhum dos dois Estados estender seu 

Mar Territorial para além da linha mediana em relação à linha de base dos Estados (Seção II, 

Art. 12); e 

- se um rio deságua no mar em forma de estuário, a linha de base será uma reta 

traçada da foz do rio entre os pontos limites da maré baixa (Seção II, Art. 13). 

2 - Convenção sobre a Plataforma Continental: 

- definido o conceito de Plataforma Continental, como o leito e subsolo do mar, 

fora do Mar Territorial, até uma profundidade de 200 metros ou, para além deste limite, até o 

ponto onde a profundidade das águas superjacentes permita a exploração dos recursos naturais 

das ditas regiões (Art. 1º); 

- os Estados exercem direitos de soberania sobre a Plataforma Continental (Art. 

2º), independente da ocupação (Art. 3º); 
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- a soberania sobre os recursos naturais se estende aos recursos vivos dependentes 

do subsolo e aos recursos não vivos, inclusive minerais (Art. 3º); e 

- quando uma Plataforma Continental for adjacente a dois Estados, o limite será 

estabelecido por acordo entre eles. Na falta de um acordo, o limite será dado pela 

equidistância dos pontos mais próximos das linhas de base (Art. 6º). 

Notadamente, talvez por serem os primeiros trabalhos da ONU em relação ao uso 

do mar, as conferências deixaram alguns assuntos sem solução, sendo os mais importantes: 

- sobre a extensão do mar territorial a mais de 3 MN; e 

- sobre a determinação do limite lateral marítimo no caso de dois Estados 

possuírem rios ou baías comuns (os Art. 7 e 13 tratam do assunto, mas somente quando o rio 

ou baía pertencem a um só Estado). 

A II CNUDM foi realizada em 1960. O ponto mais importante a se considerar 

desta convenção foi a tentativa de se estabelecer o Mar Territorial com a extensão de 6MN. 

Os Estados participantes não chegaram a um acordo, faltando apenas um voto para que esse 

limite fosse definido (WAGNER, 2015). 

A convenção de Genebra de 1958 foi aprovada pelo Poder Legislativo do Brasil, 

por meio do Decreto Legislativo no 45, de 1968, mas não foi ratificada pela Presidência da 

República, ou seja, oficialmente o Brasil não aderiu às convenções (I e II CNUDM), que 

também não foi ratificada pela França. Mesmo sem a ratificação, no entanto, as convenções 

serviriam como orientação para a definição do limite marítimo entre as duas repúblicas. 

Assim, conclui-se que um ponto fundamental a ser discutido seria a definição da 

linha de base a ser adotada. Em princípio, seriam as seguintes possibilidades: 

- considerando-se a orientação da costa, o limite lateral marítimo seria dado por 

uma loxodrômica de azimute 035o; ou 
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- considerando-se a entrada natural da baía do rio Oiapoque, o limite lateral 

marítimo seria dado pela loxodrômica de azimute 000o. O ponto médio seria entre o cabo 

Orange (Brasil) e o Mont d’Argent (França); ou 

- considerando-se a linha de base reta que representa o alinhamento entre o cabo 

Orange e a ponta Bèhague (França), o limite lateral marítimo seria a loxodrômica de 030o. 

No próximo subitem, tem-se continuidade do estudo com a análise das próximas 

Conferências da Comissão Mista Brasileiro-Francesa de demarcação da Fronteira entre o 

Brasil e a Guiana Francesa, buscando-se analisar o alinhamento das diligências dessas 

conferências com as das convenções em Genebra. 

3.6 A Comissão Mista - 3ª e 4ª conferências 

A 3ª Conferência foi realizada em 27 de outubro de 1959, no Rio de Janeiro, 

prosseguindo as negociações entre os dois Estados, com o propósito de definir o traçado da 

fronteira, haja vista que as delegações já podiam ter avaliados todos os dados técnicos 

discutidos nas conferências anteriores. Definiu-se que seriam analisados três aspectos 

referentes às fronteiras, a saber: 

- Fronteira fluvial - da foz do rio Oiapoque à confluência de seus dois formadores; 

- Formador principal do Oiapoque; e 

- Fronteira terrestre. 

Como objeto deste estudo, somente serão analisados os fatos referentes ao 

estabelecimento dos limites marítimos (ou fluviais). 

Já que os trabalhos para determinação do talvegue foram executados por equipes 

dos dois Estados, não houve objeção das delegações aos documentos apresentados, 

basicamente por meio de Cartas Náuticas de grande escala, nas quais o talvegue foi traçado. 

Nos trechos em que existe a presença de ilhas, o talvegue foi determinado por meio de 

sondagens batimétricas.  



41 

Também não houve discordância em relação ao formador do rio Oiapoque, com 

base nos trabalhos de sondagem (a escala usada foi de 1:20.000), medidas de altitude por 

nivelamento barométrico e medidas de descarga e medidas de extensão dos formadores. O rio 

Keritinu foi considerado, sem contestação, o rio formador de maior curso. 

Assim, não havendo discordância, a conferência foi encerrada definindo-se os 

trabalhos futuros a serem realizados: elaborar cartas na escala 1:50.000 e carta na escala 

1:500.000, incluindo o curso do rio Oiapoque até o Oceano Atlântico e a construção de 

marcos fronteiriços.  

Neste ponto do presente estudo, cabe-se mencionar que entre as 3ª e 4ª 

conferências da Comissão Mista, a ONU realizou a II CNUDM (1960), cujo aspecto 

pertinente foi apresentado no subitem anterior e iniciou a III CNUDM (1973) que, após quase 

uma década de negociações, o acordo entre os Estados só foi possível em 1982 (WAGNER, 

2015). Os aspectos pertinentes a esse acordo serão analisados no final do presente estudo. 

Um importante fato poderia ter alterado significativamente as cordiais relações 

diplomáticas entra o Brasil e a França. A denominada Guerra da Lagosta, ocorrida em 1962-

1963, motivada por divergências em relação à captura de lagostas no litoral brasileiro por 

barcos franceses, que quase resultou em um conflito armado (BRAGA, 2004).  

Curiosamente, no momento em que os Estados da ONU buscavam chegar a um 

acordo sobre o Direito do Mar e Brasil e França negociavam pacificamente a definição do 

limite marítimo, esse importante evento da história quase pôs tudo a perder, por um motivo 

relacionado diretamente ao uso do mar. Felizmente, as negociações diplomáticas obtiveram 

êxito e os Estados não precisaram recorrer à força. 

Durante as pesquisas realizadas, não foi encontrado nenhum fato, em relação à 

legislação interna, que regulasse a soberania do Brasil nas águas adjacentes ao seu litoral. 

Após a Guerra da Lagosta, o Brasil promulgou o Decreto-Lei nº 44/1966, de 18 de novembro 
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de 1966, definindo ao Mar Territorial do Brasil em uma faixa de 6MN de largura a partir da 

linha da baixa-mar, que se estende desde o cabo Orange, na foz do rio Oiapoque, ao arroio 

Chuí. Ao Mar Territorial, estende-se por mais 6MN a Zona Contígua. Nesses espaços, ao 

Estado brasileiro são assegurados direitos de soberania e exploração. 

Esse decreto foi válido por pouco tempo, pois o mesmo foi revogado pelo 

Decreto-Lei nº 553/1969, de 25 de abril de 1969, que alterou o a extensão do Mar Territorial 

para 12MN e tratou de definir o conceito das linhas de base, no caso das reentrâncias do 

litoral. Finalmente, este decreto foi revogado pelo Decreto-Lei no 1.098/1970, de 25 de março 

de 1970, que novamente alterou a largura do Mar Territorial para 200MN a partir da linha de 

base e firmou alguns conceitos, como por exemplo, a passagem inocente20, além de citar que a 

proteção aos recursos vivos nas zonas marítimas adjacentes ao litoral é reconhecida pelo 

Direito Internacional. Esse decreto vigorou até 1993. 

Logo, chega-se à conclusão de que os Estados membros da ONU estavam 

negociando todas essas questões referentes ao uso do mar, mas o Brasil já estava tomando 

providências em relação à extensão do Mar Territorial, Zona Contígua e Plataforma 

Continental. Possivelmente, eventos como a Guerra da Lagosta e a Revolução de 196421 

contribuíram para o longo lapso temporal de 19 anos entre a 3ª e a 4ª conferências da 

Comissão Mista Brasileiro-Francesa. 

A 4ª Conferência foi realizada em Brasília, no dia 20 de setembro de 1978. Nesta 

comissão, o assunto principal foi, além de consolidar os aspectos acordados na conferência 

anterior, deliberar sobre o limite da jurisdição marítima entre os dois Estados. Devido ao 

lapso temporal já citado, verificou-se a necessidade de emprego de técnicas cartográficas 

modernas, a fim de se obter maior precisão.  

                                                           
20 É reconhecida aos navios de todas as nacionalidades a passagem inocente, considerando-se que inocente é a 

passagem, no mar, desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser 
contínua e rápida (BRASIL, 1970). 

21  Neste estudo, significa o conjunto de eventos ocorridos em 31 de março de 1964 no Brasil e que resultaram no 
afastamento do Presidente João Goulart, iniciando-se um período de Regime Militar. 
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Para tal, o Navio Hidrográfico Canopus foi colocado à disposição da Comissão 

Mista, a fim de realizar um Levantamento Hidrográfico (LH) da baía do rio Oiapoque para 

apoiar as negociações. O programa de trabalhos culminou nas Instruções Especiais para o LH-

13/1978. Os levantamentos seriam efetuados na baía do Oiapoque, pois a demarcação fluvial 

do talvegue já havia sido definida e acordada entre os dois Estados, não sendo mais objeto de 

contestação. Também se definiu a instalação de 7 marcos e a mudança do nome da comissão 

para Comissão Mista Brasileiro-Francesa de Demarcação da Fronteira entre a República 

Federativa do Brasil e a República Francesa (ou seja, mudou-se de “Guiana Francesa” para 

“República Francesa”). Os trabalhos da comissão foram finalizados definindo-se a 

necessidade de nova conferência, a fim de aprovar os documentos produzidos pelo LH-

13/1978, que seriam previamente enviados à França para análise. Também foi exposta a 

conveniência de divulgação pública acerca das negociações, possivelmente no intuito de obter 

credibilidade junto às populações e à comunidade internacional. 

3.7 A Comissão Mista - 5ª e 6ª conferências 

As delegações dos dois Estados se reuniram para a 5ª Conferência, no dia 24 

de setembro de 1979, na cidade de Paris. Os trabalhos realizados pelo Navio 

Hidroceanográfico Canopus estavam conclusos e enviados para as delegações. 

Como acordado na conferência anterior, o LH foi previamente analisado pelas 

duas delegações, a fim de facilitar as decisões nesta conferência e, possivelmente, definir 

o limite marítimo, encerrando-se os trabalhos. Assim, essa comissão teve seus objetivos 

claros em dois aspectos principais:  

- definição do prosseguimento da linha limítrofe, a partir da linha da ponta do 

Mosquito-Monte Bruyère; e 
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- fixação de uma linha de base reta na entrada da baía do Oiapoque e definição 

do limite lateral marítimo, a partir do ponto de interseção da linha de base reta do limite 

externo da baía do rio Oiapoque com a linha limítrofe nas águas interiores da baía.  

Após a análise desses aspectos, os trabalhos do navio Canopus foram 

aprovados pelas duas delegações.  

O ponto de destaque desta conferência foi a decisão tomada de comum acordo 

sobre a linha limite das águas interiores da baía do rio Oiapoque, que será dado pelo 

talvegue do referido rio, desde a linha ponta do Mosquito-Mont Bruyère até a linha de 

fechamento da baía.  

Assim, a primeira linha foi definida, faltando definir a linha de base reta na 

entrada da baía do Oiapoque. 

Entretanto, mesmo com a concordância das delegações referente aos dados do 

LH-13/1978, essa linha de base não foi estabelecida, pois a comissão avaliou que os 

diversos aspectos da documentação deveriam ser mais estudados discutidos em uma 

próxima conferência.  

Antes do encerramento, foi minutado um projeto de nota, a ser trocada entre os 

governos, a fim de expor todos os trabalhos demarcatórios realizados pelas comissões, os 

quais já foram explicados nos parágrafos anteriores. Por fim, novamente o nome da 

comissão foi alterado para Comissão Mista Brasileiro-Francesa Demarcadora de Limites. 

Na cidade de Brasília, em 19 a 23 de janeiro de 1981, ocorreu a 6ª 

Conferência. A agenda consistia em definir os aspectos discutidos na conferência anterior, 

não sendo acrescentado nenhum novo assunto.  

Objetivamente, as delegações, de comum acordo, fixaram, para a definição do 

limite marítimo, a linha de base reta que é uma linha constituída pelo segmento de reta 

tangente aos seguintes elementos topográficos: 
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- o contorno norte do cabo Orange, definido pela linha correspondente ao nível 

da baixa-mar média de sizígia - do lado brasileiro; e 

- o limite norte do rochedo situado nas proximidades da ponta de 

Coumarouman - lado francês. 

Com a linha de base assim definida nesta conferência, juntamente com a linha 

estabelecida na conferência anterior, os dois Estados podiam, enfim, definir o limite 

lateral marítimo entre as duas repúblicas. 

Como resultado, a linha de delimitação marítima, incluindo-se a Plataforma 

Continental, será uma linha loxodrômica de azimute verdadeiro 41º 30’, a partir de um 

ponto de origem de latitude 04º 30,5’ N e longitude 051º 38,2’ W.  

A posição de origem quanto ao azimute da loxodrômica tem como referência o 

Sistema Geodésico Brasileiro (datum horizontal – Córrego Alegre – Carta Náutica 110, 1ª 

edição, de 27 de abril de 1979), conforme demonstrado na figura 5, constante do anexo. 

Enfim, após vinte e seis anos de negociações apoiadas nas novas tendências do 

Direito Internacional no que tange ao uso do mar e nos dados técnicos e precisos obtidos 

pelas delegações, com o apoio de navio hidroceanográfico, as delegações francesa e 

brasileira deram por encerrados os trabalhos. O passo seguinte seria a aceitação pelos 

respectivos governos. 

Depois de aceitos como finalizados os trabalhos pela Comissão Mista, 

representantes dos dois governos, o Senhor Embaixador Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro, 

Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil e o Senhor Embaixador Jean François-

Poncet, Ministro dos Negócios Estrangeiros da França reuniram-se em Paris, no dia 30 de 

janeiro de 1981, e assinaram o Tratado de Paris, firmando o acordo entre as repúblicas. 

Com o Tratado de Paris, posteriormente ratificado pelos respectivos governos, 

pôs-se fim, consensualmente, a questões que remontavam desde o descobrimento das 
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Américas pelas grandes potências europeias, de modo a fortalecer as relações de amizade e 

boa vizinhança entre os Estados, de acordo com o Direito Internacional, em uma clara 

demonstração de que os choques de interesse entre Estados podem ser resolvidos de forma 

pacífica e cordial. 

Nota-se que, no texto do Tratado de Paris, é mencionada a III CNUDM que, 

embora ainda não houvesse sido firmada, norteou o desenvolvimento dos trabalhos e a 

definição do limite marítimo. O Brasil promulgou o Tratado de Paris por meio do Decreto nº 

88.945, de 7 de  novembro de 1983. 

Uma vez firmado o acordo e ratificado pelas duas repúblicas, os termos desse 

tratado serão analisados juridicamente no próximo subitem, à luz da nova convenção. 

3.8 O limite estabelecido e a III CNUDM 

Em 1970, a Assembleia Geral da ONU convocou os Estados membros para uma 

nova conferência sobre o mar. A primeira seção ocorreu em 1973. 

Em função dos diversos interesses dos Estados, desde os interesses estratégicos 

dos mais poderosos até o interesse dos menos poderosos em proteger suas riquezas, aliados às 

complexidades dos assuntos, dentre eles o meio ambiente marinho ou a exploração dos 

recursos em zonas não submetidas à soberania dos Estados, a conferência em questão 

desenvolveu-se em onze seções, ao longo de nove anos, tendo seu resultado aprovado 

somente em 30 de abril de 1982, aberto à assinatura em 10 de dezembro do mesmo ano, na 

Bahia Montego, Jamaica.  

Mesmo com a aprovação, para entrar em vigor eram necessárias sessenta 

ratificações. Assim, o texto aguardou até o dia 16 de novembro de 1993 e entrou em vigor 

doze meses mais tarde, em 16 de novembro de 1994. O Brasil ratificou a CNUDM por meio 

do Decreto no 1.530/95, de 23 de junho de 1995. 
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Na III CNUDM foi prevista a competência, para solução de controvérsias, do 

Tribunal Internacional do Direito do Mar, órgão jurisdicional previsto no Direito 

Internacional. Também, como anexo, a convenção conta com o Manual dos Aspectos 

Técnicos da III CNUDM, de competência da Organização Hidrográfica Internacional (OHI). 

Analisando o referido manual, tem-se que no capítulo 4, que trata de linhas de 

base, está preconizado no subitem 4.5.5 que as linhas de base retas não devem ser definidas a 

partir de uma base num Estado a um ponto base em outro Estado (Art. 10 da III CNUDM). 

No entanto, na prática, há casos em que foram desenhadas linhas de base retas entre dois 

Estados, como no caso Brasil-França.  

No manual, capítulo 6, consta o critério da equidistância, no caso de dois Estados 

costeiros limítrofes, como possibilidade de uso para definição do limite lateral marítimo. Na 

delimitação fronteira marítima, uma linha de equidistância é uma linha cujos pontos são 

equidistantes dos pontos mais próximos das linhas de base, a partir do qual a amplitude de 

águas territoriais dos dois Estados é medido (Art. 15 da II CNUDM).  

Esta linha é chamada linha média, mas a literatura técnica normalmente faz 

distinção entre uma linha média, definida como uma linha de equidistância entre dois estados 

com costas situadas face a face, e uma linha lateral, equidistante, definida como uma linha 

equidistância entre dois membros adjacentes costeiras . Na prática, os conceitos de “lado" e 

"face a face" são muitas vezes difíceis de definir e aplicar. 

A adoção da linha de equidistância, no entanto, não representa uma concordância 

universal. Estados como a Irlanda e o Turquia, por exemplo, consideram o critério arbitrário, 

preferindo o critério da equidade. 

No subitem 6.4.4 do manual, está previsto como possível critério, a adoção do 

talvegue do rio limítrofe, exatamento o critério adotado pelos dois Estados, após os trabalhos 

em conjunto realizados, como já descritos no presente trabalho. 
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Logo, pode-se considerar, tanto em relação à definição da linha de base quanto à 

definição do critério do talvegue, que não há ilegalidade na definição do limite lateral 

marítimo entre o Brasil e a França. 

Ainda de acordo com a convenção, os Estados devem chegar a acordos bilaterais 

para o estabelecimento do limite marítimo. Nos casos em que o acordo não seja possível, 

deve-se recorrer à Corte Internacional de Justiça. De acordo com a pesquisa realizada neste 

trabalho, como detalhada neste capítulo, o limite lateral entre Brasil e França foi acordado de 

forma pacífica e cordial, logo entende-se que não há mais contestação.  

Na Exposição de Motivos emitida pelo Embaixador Ramiro Elysio Saraiva 

Guerreiro para o Presidente da República João Baptista de Oliveira Figueiredo, fica clara a 

satisfação do Brasil nas palavras do diplomata, no Decreto Legislativo no 56 de 1983, em 

relação à esse limite: 

Estou certo, Senhor Presidente, de que o texto negociado graças às instruções de 
Vossa Excelência é extremamente vantajoso do ponto de vista do interesse 
nacional. Com efeito, as soluções nele consagradas possibilitam o atendimento 
pleno do interesse nacional, mediante fórmula satisfatória para o Brasil e para a 
França. [...] Ao mesmo tempo, o presente Tratado permite concluir, de maneira 
positiva, o ciclo de negociações limítrofes, uma vez que a linha de demarcação 
marítima com o Departamento da Guiana constituía o único trecho ainda em 
aberto do perímetro fronteiriço terrestre e marítimo do Brasil, todo ele já definido 
por tratados ou laudos arbitrais (BRASIL, 1983, grifo nosso). 

 
Assim, conclui-se que não há ilegalidade nas negociaçõe e nos critérios adotados 

por Brasil e França em relação ao estabelecimento do limite lateral marítimo. Não foram 

encontradas contestações pelos Estados e tampouco pela comunidade internacional, 

permanecendo o Tratado de Paris válido até os dias de hoje, em perfeita consonância com a 

III CNUDM, que é a convenção aceita pela maioria dos Estados mebros da ONU e que rege o 

uso do mar nos dias atuais. 

 



 

4 CONCLUSÃO 

A fim de chegar à conclusão acerca da validade da hipótese estabelecida, esta 

pesquisa valeu-se de fontes primárias, existente em documentos oficiais, a fim de se verificar 

a legalidade dos acordos bilaterais firmados, e de fontes secundárias, a fim de contextualizar 

os momentos históricos e compreender as razões pelas quais ocorreram as disputas entre o 

Brasil e a França no processo de consolidação das suas fronteiras marítimas.  

O propósito deste estudo, portanto, foi responder se as fronteiras marítimas 

consolidadas estão baseadas em aspectos legais ou se existe a possibilidade de contestação por 

qualquer uma das partes envolvidas, caso fossem observadas ilegalidades.  

Para atingir esse objetivo, esta dissertação foi dividida em dois capítulos, em 

função da observância de duas situações claramente distintas, no que tange aos aspectos 

localização das fronteiras e pela forma na qual os Estados chegaram aos acordos firmados. 

Em relação ao aspecto localização, no primeiro capítulo estudou-se a definição do 

rio limítrofe, no caso o rio Oiapoque que, naturalmente, dá forma à fronteira, dentro da área 

setentrional do continente sul-americano. O segundo capítulo abordou a questão do limite 

lateral marítimo, como continuação da divisão entre os estados costeiros, a partir da foz do rio 

Oiapoque, nas águas do Oceano Atlântico. 

No tocante à forma do estabelecimento dos acordos, tem-se que, no primeiro 

capítulo houve divergências e disputas violentas entre as repúblicas, não sendo possível o 

acordo, recorrendo-se a um juiz arbitral. No segundo capítulo, no entanto, as negociações 

ocorreram de forma pacífica e cordial, com a realização trabalhos em conjunto, que 

culminaram em um acordo bilateral, sem necessidade de interferência de um terceiro Estado. 



 

O território brasileiro, antes mesmo de ser descoberto pelos portugueses, foi 

dividido entre Portugal e Espanha, pelo Tratado de Tordesilhas, final do século XV, que 

representou um ato papal imposto às potências europeias, que não aceitaram tal imposição e 

iniciaram a ocupação nas novas terras descobertas. Portugal também não respeitou tal tratado, 

conquistando porções significativas de terras espanholas. Assim, o novo continente tornou-se 

alvo de cobiça e disputa. O choque de interesses entre Portugal e França, na região ao norte do 

rio Amazonas, tornou-se inevitável e acarretou mais de dois séculos de disputas pela região. 

Os dois Estados, após tentativas frustradas de acordo e lutas armadas, não conseguiram chegar 

a um acordo. A região disputada foi denominada Contestado Franco-Brasileiro. Finalmente, 

ao final do século XIX, chegou-se ao acordo de se estabelecer um juízo arbitral, que ocorreu 

em 1900, definindo o rio Oiapoque como primeira fronteira marítima entre o Brasil e a 

França. No século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o direito ao uso do 

mar passou a fazer parte da pauta da ONU. Antecipando-se ao estabelecimento de tal direito 

no âmbito internacional, Brasil e França estabeleceram uma comissão mista e trataram de 

desenvolver trabalhos técnicos em conjunto, a fim de negociar o limite lateral marítimo no 

Oceano Atlântico. Após seis conferências, levando-se em consideração as convenções da 

ONU sobre o direito ao uso do mar, as delegações chegaram a um comum acordo, que 

resultou no Tratado de Paris, em 1981, ratificado pelos respectivos governos, o qual 

consolidou a segunda fronteira marítima entre o Brasil e a França. 

Face ao exposto, com base na pesquisa, pode-se finalmente chegar às conclusões 

descritas a seguir, as quais permitem a análise final da hipótese formulada. 

 No primeiro período estudado, ao tratar da fronteira definida pelo rio Oiapoque, 

fatos históricos revelam que houve disputas de diversas naturezas, que envolveram 

divergências, imposições, negociações e desrespeito ao previamente acordado, até a situação 

extrema de mobilizações militares, invasões e conflitos, que geraram mortes e grande estado 



 

de tensão entre os atores envolvidos. Contudo, relação à legalidade da fronteira, apesar do 

desrespeito a alguns antigos acordos, como por exemplo, ao Tratado de Tordesilhas e Tratado 

de Utrecht, aliado à falta de sólido ordenamento jurídico internacional, não foram encontrados 

elementos legais que pudessem invalidar os acordos estabelecidos, especialmente em relação 

ao Juízo Arbitral de 1900, o qual consolidou a primeira fronteira entre os Estados. 

 No segundo período, situação diferente foi verificada, no decorrer dos estudos, 

que Brasil e França negociaram, de forma pacífica e cordial, com base em estudos técnicos 

realizados em conjunto, o limite lateral marítimo entre os dois Estados, firmado pelo Tratado 

de Paris, em 1982. Em relação à legalidade desse tratado, em que pese o fato da não 

finalização dos termos da III CNUDM pelo Sistema Internacional, verificou-se que a mesma 

norteou as negociações entre as delegações, por ocasião das conferências. Os trabalhos 

técnicos foram executados em conjunto e uma solução pacífica, satisfatória para as duas 

repúblicas foi alcançada, não havendo, até o presente momento, elementos legais para 

contestações. 

Assim, verifica-se que não há ilegalidade nas negociaçõe e nos critérios adotados 

por Brasil e França em relação ao estabelecimento de suas fronteiras marítimas. Não foram 

encontradas contestações posteriores por parte dos Estados e tampouco pela comunidade 

internacional, permanecendo o Tratado de Paris válido até os dias de hoje, em perfeita 

consonância com a III CNUDM, que é a convenção aceita pela maioria dos Estados membros 

da ONU e que rege o uso do mar nos dias atuais. 

Conclui-se, portanto, que a hipótese não pode ser confirmada, pois não foram 

encontradas ilegalidades nos acordos firmados entre o Brasil e a França. 
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ANEXO 

 

 

FIGURA 1 - Bula Inter Caetera e Tratado de Tordesilhas 
Fonte: disponível em: <http://schafergabriel.blogspot.com.br/2015/06/as-grandes-navegacoes-
e-chegada-dos.html>. Acesso em: 02 jul. 2017. 
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FIGURA 2 - Disputas territoriais no Amapá 
Fonte: disponível em: < http://jean-geografia.blogspot.com.br/>. 
Acesso em: 18 jul. 2017. 
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FIGURA 3 - Tratado de Utrecht 
Fonte: disponível em: <https://pt.slideshare.net/cristianoperinpissolato/174-abcdef-brasil-
colonial-xvi-xix-expanso-territorial-e-tratados-limitrofes>. Acesso em: 18 jul. 2017. 

  



57 
 

 
 

FIGURA 4 - Região da República de Cunani 
Fonte: disponível em: <http://montorilaraujo.blogspot.com.br/2012/10/acao-militar-dos-
franceses-em-amapa.html>. Acesso em: 04 jun. 2017. 
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FIGURA 5 - Carta Geral da Guiana 
Fonte: disponível em: <https://terrabrasilis.revues.org/744>. Acesso em: 18 jul. 2017. 
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FIGURA 6 - Esquema das duas linhas 
Fonte: disponível em: <http://www.info.lncc.br/wrmkkk/loxodro.html>. Acesso em: 08 jul. 
2017. 
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FIGURA 7 - Limite lateral marítimo: (41o30’) 
Fonte: disponível em: <http://info.lncc.br/gu2.html>. Acesso em: 12 jul. 2017. 

 
 


