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RESUMO

Fronteiras  marítimas,  assim  como  parte  da  definição  de  um  Estado,  são  construções
cognitivas pertinentes ao espectro da política e influenciam diretamente na soberania de um
Estado. O estudo utilizou o método monográfico baseado em técnicas de pesquisa documental
no  intuito  de  estabelecer  a  exequibilidade  da  formação  de  uma  fronteira  marítima  entre
Líbano e Israel, utilizando como base de construção recursos do Direito Internacional Público
(DIP) e a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar (CNUDM). Como se trata de
uma questão com um forte apelo histórico, o trabalho dedicará boa parte contextualizando e
passando uma consciência situacional dos aspectos que envolvem a relação Líbano-Israelense.
Aliada a historiografia, há que se fazer um estudo do que, efetivamente, está em jogo, ou seja,
quais são as potencialidades da área reclamada de ambas as partes,  em que faremos uma
intensa dialética em torno dos recursos energéticos que a Bacia do Levante possui, e como
não poderia deixar de ser, quais são as intenções dos atores externos que circundam a questão,
quais  sejam,  Rússia,  Turquia,  Síria,  Egito  e  União  Europeia  (UE),  mostrando  que  a
importância  estratégica  da  área  vem  aumentando  quando  nos  deparamos  com  o  cenário
internacional. Dessa forma, analisados historiografia e potencialidades estratégicas da área em
disputa serão atingidas as condições de verificar sobre o que versa o DIP, bem como seus
mecanismos e tomar uma posição sólida quanto à possibilidade de formação de uma fronteira
marítima entre Líbano e Israel. No entanto, o estudo avaliará essa decisão com base na Teoria
Econômica do Direito, mais especificamente na Análise Econômica do Direito (AED) e serão
vistos quais efeitos esse enfoque pode trazer a um posicionamento jurídico da questão de
forma a tornar a proposta mais tangível pelas partes litigantes e até servir como mecanismo
que dê passos em direção a uma paz, que ainda hoje, parece distante.

Palavras-chave: Análise Econômica do Direito. Teoria da Escolha Racional. Delimitação de 
Fronteira Marítima.
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1 INTRODUÇÃO

O  presente  estudo  tem  como  objeto  de  análise  a  delimitação  dos  espaços

marítimos entre Israel e Líbano. Para tal, tomará como objetivo central demonstrar que os

interesses  de  Israel  e  Líbano,  com relação às  suas  fronteiras  marítimas,  são  econômicos.

Sendo assim, assumirá como tese jurídica aplicável, a Teoria Econômica do Direito, mais

precisamente a AED, por meio de uma metodologia analítica fazendo uso de uma pesquisa

histórica prioritariamente.

Tentar  estabelecer  uma  linha  de  separação  entre  dois  Estados  que  estão  em

posição declarada de guerra há mais de 40 anos, com um histórico vasto de conflitos e com

uma conhecida dificuldade de diálogo entre ambas as partes,  é desafiador,  principalmente

quando suas fronteiras terrestres, com seus marcos e referências, ainda não estão totalmente

traçadas. Como estabelecer essa “barreira” de separação no mar? 

A necessidade  de  dar  notoriedade  ao  mundo  sobre  onde  terminam  as  Águas

Jurisdicionais Israelenses e começam as Libanesas tornou-se, com o passar do tempo, um

assunto de maior urgência, especialmente quando foram descobertas as jazidas de petróleo e

gás natural no Mediterrâneo Oriental, na chamada Bacia do Levante  (PIÑON, BARBOSA;

2019).  Tal  descoberta  se  mostra  com o  potencial  de  reverter  o  que  era,  até  então,  uma

conhecida  escassez  do  lado  Líbano-Israelense  dentre  tantos  Estados  abastados  de

hidrocarbonetos do Oriente Médio e Mediterrâneo Oriental. 

O desenrolar das ações dessa descoberta ainda é um “trem em movimento” e, a

todo momento,  novos eventos  podem mudar  todo um panorama trilhado para um Acordo

entre as partes. O foco da questão é: por mais necessário e urgente que esse Acordo se mostre,

ele é viável e possível?

Além de  buscar  a  resposta  dessa questão,  que já  parece bastante  complexa,  o

presente estudo pretende demonstrar que há, acima de tudo, uma motivação mais econômica
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que religiosa,  cultural  ou  histórica  para  que  esse  Acordo encontre  tantos  óbices  para  ser

celebrado. Ainda assim, por mais que fique aparente a aderência econômica ao problema em

questão, os argumentos de parte a parte esbarram em questões históricas, que remetem às

chagas que as guerras causaram em ambas as partes, e que levam tanto Líbano quanto Israel a

permanecerem  em  um  Estado  de  imobilização  e  desconfiança,  começando  pelo  não-

reconhecimento do Estado israelense pelo lado libanês,  seguindo assim, uma tendência de

quase todo o mundo árabe.

Como não poderia deixar de ser, o Direito mostra-se uma ferramenta importante

em estabelecer normas, regras e convenções no intuito de tornar o convívio humano possível,

padronizado e civilizado dentro de um enquadramento de moral e ética, sendo assim um dos

alicerces de um Estado. Vindo do Direito, teremos o DIP, que tenta trazer esse peso teórico do

Direito para as relações entre Estados, colaborando para que o Sistema Internacional tenha um

equilíbrio harmonioso. Em vista disso, será usado o Direito do Mar como a ferramenta que

tentará pavimentar e explicar os caminhos possíveis dentro daquilo que o Direito pode trazer

para a questão, em que restará a pergunta: apenas o Direito e suas vertentes serão capazes de

dar uma diretriz ao conflito entre as partes, especialmente no que tange à fronteira marítima

entre Israel e Líbano?

Assim, a fim de avaliar e estabelecer padrões possíveis para se chegar  a  uma

resposta, é necessário colocar em pauta o lugar em que o Direito entra em intersecção com a

Economia, no qual deve-se chegar a um estudo sobre a Teoria Econômica do Direito, mais

precisamente a AED, que se preocupa em nos entregar um olhar de como as consequências se

dão  economicamente  diante  de  decisões  puramente  jurídicas.  Simplificando,  haverá  uma

busca  em responder  a  seguinte  pergunta:  quais  as  consequências  econômicas  que  podem

ocorrer, caso uma suposta fronteira marítima seja imposta aos dois Estados, à luz do Direito?

Entretanto, para um delineamento de como usar as ferramentas do Direito do  Mar

e realizar uma efetiva análise econômica das possíveis soluções, faz-se necessário aprofundar
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em todos os aspectos que circundam as relações históricas entre Israel e Líbano, inclusive no

que se trata de um período anterior ao estabelecimento do Estado de Israel em 1948, quando

Reino Unido e França administravam uma área que compreendia Síria,  Líbano, Palestina,

Israel  e  Cisjordânia.  Acompanhada  de  uma  historiografia,  há  de  se  traçar  uma  análise

geográfica da área,  do importante ponto referencial  de terra que se referenciasse para um

estabelecimento  de  uma fronteira  marítima,  bem como a  potencialidade  energética  que  a

Bacia do Levante pode ofertar para os dois Estados e, na verdade, qual o tamanho da riqueza

que a área em discussão possui. 

Aliando um estudo histórico, levantamento geográfico e potenciais energéticos,

bem como  o  que  versa  a  Lei  do  Mar  e  sua  aderência  à  questão  do  estabelecimento  de

fronteiras marítimas, o estudo espera ser capaz de dar o passo adiante, que é traçar o caminho

a ser percorrido, em termos legais, a fim de pacificar a questão do mar entre Israel e Líbano.

Com  esse  arcabouço  de  informações,  nesse  momento  haverá  condições  de

realizar, finalmente, a Análise Econômica do Direito do estabelecimento da fronteira marítima

e verificarmos após essa análise, como se daria a alteração do que foi estabelecido quando do

estudo puramente do Direito em si.
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2 CONSIDERAÇÃO TEÓRICA

Quando se depara com a complexidade de traçar uma fronteira marítima entre

Líbano e Israel, muitos aspectos da questão vêm à tona e necessitam de especial atenção. Num

primeiro  momento,  a  base  de  apoio  será  a  CNUDM,  bem  como  artifícios  do  Direito

Internacional  que  se  situam  acerca  de  modelos  de  acordos  que  podem  ser  propostos  e

traçados. No âmbito de se amparar em uma teoria que dê suporte ao estudo, será analisado o

caso  à  luz  da  Teoria  Econômica  do  Direito,  mais  especificamente  na  AED  a  fim  de

demonstrar  como  consequências  econômicas  futuras  impactam  no  comportamento  dos

Estados em questão, Israel e Líbano.

Assim, antes de se adentrar na definição de AED e seus conceitos basilares, é

preciso entender, por assim dizer, a “mecânica” de funcionamento da Economia como uma

curva de custo e de demanda, e a teoria sendo simplesmente a lógica da combinação ideal de

preços e insumos. A troca ocorre sem nenhuma especificação de seu cenário institucional.

Temos consumidores sem humanidade, empresas sem organização e até trocas sem mercados

(COASE, 1988).

Logo, há a necessidade preliminar de definirmos o conceito de Teoria da AED e

em como se pode aplicar a tese jurídica aceitável, à luz do DIP, um viés de resposta para as

contendas entre o Estado de Israel e Líbano no que tange a sua fronteira marítima e quais

argumentos são usados de parte a parte. Porém, para se atingir a compreensão do que é AED,

é  preciso  conceituar  o  Direito  como  a  arte  de  regular  o  comportamento  humano.  Já  a

Economia é a ciência que estuda como o ser humano toma decisões e se comporta em um

mundo de recursos escassos e suas consequências. Quando há a tentativa de aliar o Direito e a

Economia,  percebe-se  que  a lei  nem sempre  produz os  efeitos  pretendidos  (MACKAAY,

ROUSSEAU, 2015).  Portanto,  a  AED é o campo do conhecimento  humano que tem  por

objetivo empregar os variados ferramentais teóricos, empíricos econômicos e ciências afins
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para  expandir  a  compreensão  e  o  alcance  do  direito  e  aperfeiçoar  o  desenvolvimento,  a

aplicação  e  a  avaliação  de  normas  jurídicas,  principalmente  com  relação  às  suas

consequências (GICO JR, 2010).

A  AED  examina  o  mundo  do  ponto  de  vista  de  teoria  econômica  e,  como

resultado lança dúvidas e, algumas vezes, busca reformas na realidade jurídica. Atua como o

princípio da alavanca de Arquimedes que permite ao estudioso o uso de uma alavanca para

argumentar  por  mudanças  no  mundo  do  Direito  (CALABRESI,  2016).  Assim,  a  teoria

econômica em si pode ser ampliada, ou por assim dizer, alavancada pela AED, passando a

fazer, em um futuro plausível, parte da Teoria Econômica em geral.

Levando-se em consideração o DIP, deve-se manter em mente a cooperação entre

Estados  Soberanos  sem  ter  a  obrigatoriedade  de  uma  autoridade  central  regulando  tais

relações. Assim sendo, pode-se assumir que as decisões de Estados tomam por base a AED

como um método de análise de escolhas, valendo-se também dos pressupostos do método e

que será usado para uma análise mais profunda, quais sejam:

a) A distinção entre análise positiva e normativa

A análise positiva verifica fatos por métodos científicos e podem ser passíveis de

falsificação. Resumidamente, é o que o observador chama “das coisas como elas são”. Está

ligada também a investigação de fatos propriamente dita. Com essa visão, a AED é capaz de

comparar a eficiência de cada solução possível, auxiliando em uma análise de custo-benefício

(GICO JR, 2010).

A análise normativa trata o mundo dos valores, faz a investigação empírica e não

é passível de prova ou falsificação e, portanto, não é científico, é o que o observador chama

“das coisas como elas deveriam ser”. Está ligada a normas e regulamentos, ou seja, verifica se

um fato a ser julgado está amparado por alguma norma que o condene. Nesse aspecto, a AED

será usada se, e somente se, o critério normativo, com base no qual as referidas alternativas

devem ser ponderadas, estiver previamente estipulado, por exemplo, por uma escolha política
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prévia consubstanciada em uma lei (GICO JR, 2010).

Análise  positiva  e  análise  normativa  não  se  contrapõem,  ao  contrário,  se

complementam. Enquanto uma faz uma abordagem descritiva/explicativa e busca resultados

preditivos,  a  outra  auxilia  na  escolha  de  alternativas  possíveis,  por  meio  de  arranjos

institucionais ou legais já estabelecidos (GICO JR, 2010).

Enquanto  uma  análise  positiva  será  capaz  de  verificar  o  custo  benefício  do

estabelecimento  de  uma  fronteira  marítima  entre  Israel  e  Líbano,  pesando  assim

economicamente  em  uma  decisão  que,  a  princípio,  deverá  ser  versada  por  algum  meio

jurídico; a análise normativa deve buscar amparo nas legislações existentes, bem como casos

similares e conhecidos do DIP.

b) A explicação por meio de modelos; e

Utiliza-se,  como  nas  ciências  econômicas,  de  modelos  teóricos  para  tentar

descrever  a  realidade  do  caso  a  ser  analisado,  ainda  que  deve-se  reconhecer  a  incrível

complexidade do caso em si e de tentar expressar algum tipo de realidade. A ideia é criar um

modelo que simplifique o problema a ser analisado, a fim de se obterem perspectivas que

poderiam passar despercebidas e auxiliam no foco da questão jurídica a ser apreciada, ou seja,

limitar o escopo da análise e destacar aspectos mais relevantes (GICO JR, 2010)

c) O individualismo metodológico e a Teoria da Escolha Racional.

A Teoria da Escolha Racional parte do indivíduo para compreender um Estado ou

uma dada Sociedade.  É um instrumento analítico,  sem implicações éticas.  Assim, pode-se

dizer que a AED é uma teoria sobre comportamentos,  não um parâmetro de avaliação de

condutas (GICO JR, 2010).

Separados os passos da AED, há também três pilares da análise: – a escassez, a

escolha  racional  e  a  incerteza  (MACKAAY,  ROUSSEAU,  2015).  A escassez  se  destaca

quando há  um conflito  entre  duas  partes  que  têm interesse  numa dada riqueza.  No caso

analisado,  sabe-se  que  no  Oriente  Médio,  amplamente  conhecido  por  suas  riquezas
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energéticas, quais sejam petróleo e gás natural, há uma escassez quando analisamos Israel e

Líbano, o que acirra ainda mais as questões da fronteira marítima entre esses dois.

A escolha  racional  é  pautada  em um modelo  das  ciências  sociais.  Diante  da

situação a ser analisada, a decisão baseada no modelo de seleção racional permite que uma

parte avalie os resultados esperados (valores) e determine as ações (opções) que podem ser

tomadas  em  sua  busca.  Determina,  assim,  em  que  medida  cada  ação  contribui  para  o

resultado desejado e seu custo, em termos de valores, como também a avaliação e adoção da

ação que mais contribui em seus interesses como Estado (MACKAAY, ROUSSEAU, 2015).

A teoria da escolha racional pode influenciar muito o comportamento de Israel e Líbano,

dependendo  das  informações  que  possuam  da  área  requerida.  Tomando  como  exemplo

riquezas energéticas, quanto mais um Estado souber da capacidade da área se reverter em

ganhos econômicos, mais será difícil um acordo de cessão da área de um Estado para outro.

Já o princípio da incerteza lida, principalmente, com a disposição a assumir riscos

Com isso,  têm-se  as  bases  da  AED e  como a  teoria  pode ser  aplicada  como

método para a análise do caso da pertinência de uma fronteira marítima entre Israel e Líbano.

Isolando as sociedades líbanesa e israelense, a história do conflito entre esses Estados e seus

interesses econômicos da área em disputa, pode-se traçar uma dialética a fim de indicar que os

problemas fronteiriços se dão mais por questões econômicas do que por questões religiosas,

étnicas ou históricas.

Define-se,  então,  a  AED  como  um  método  de  análise  da  ciência  Jurídica

(HASTREITER;  WINTER,  2015)  que  vem apresentando  amplo  crescimento  em diversos

aspectos  do  arcabouço  de  conhecimentos  que  afetam  o  mundo  jurídico  e,  em  DIP,  os

pressupostos econômicos podem encontrar especial relevância. Pode-se observar a definição

de AED, como

A  Análise  Econômica  do  Direito  nada  mais  é  que  a  aplicação  do  instrumental
analítico e empírico da economia, em especial da microeconomia e da economia do
bem-estar  social,  para  se  tentar  compreender,  explicar  e  prever  as  implicações
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fáticas  do ordenamento  jurídico,  bem como da  lógica  (racionalidade)  do próprio
ordenamento  jurídico.  Em outras  palavras,  a  AED é  a  utilização  da  abordagem
econômica para tentar compreender o direito no mundo e mundo no direito. A AED
tem por característica a aplicação dessa metodologia a todas as áreas do direito, de
contratos  a  constitucional,  de  regulação  a  processo  civil,  e  é  justamente  essa
amplitude de aplicação que qualifica uma abordagem AED da simples aplicação de
conhecimentos econômicos em áreas tradicionalmente associadas à economia, como
direito comercial, regulatório, concorrencial ou defesa comercial. (GICO JR., 2010).

Em suma, pode-se afirmar que a AED é a análise do Direito por meio de métodos

econômicos.

Entretanto, faz-se necessário mencionar algumas aplicações da economia e como

essa teoria é manuseada e compreendida. A abordagem econômica não se preocupa com o

indivíduo, mas é por meio dele que tenta compreender o comportamento coletivo, pois visa

gerar  prognósticos  da  reação  de  uma  dada  sociedade  à  alteração  em  sua  estrutura  de

incentivos (GICO JR, 2010) Assim, a economia,  de maneira isolada, é capaz de avaliar o

efeito de regras e arranjos legais sobre valores e maneira de otimizá-los, em seus sentidos

técnicos, e na distribuição existente de renda e riqueza, porém a economia não se mostra hábil

em emitir  prescrições obrigatórias para mudança social  (POSNER, 1986), que nesse caso,

pode-se entender que a economia também não será hábil em definir algum acerto na questão

de fronteiras marítimas de Israel e Líbano se aplicada isoladamente. Para tal, Posner adota

uma  abordagem  alternativa,  baseada  no  estudo  de  Kaldor-Hicks,  que  mensura  se  uma

transação é viável, e se pode ocorrer de forma natural ou forçada. Usa como exemplo uma

matéria-prima de interesse de duas naturezas distintas de indústria e questiona qual delas teria

um melhor argumento para o uso do referido material em detrimento da outra. Projetando para

o objeto de estudo, pode-se usar como exemplo as riquezas na área questionada de ambas as

partes,  e  qual  Estado teria  um melhor  argumento  para  passar  a  ser  detentor  do território

reclamado; ou seja, quais argumentos da área do Direito podem tornar tangível a exploração

econômica de tal área.

A abordagem de Posner torna-se atraente, pois faz uma análise que simula uma



15

situação em que uma troca forçada tenha tomado o lugar da relação entre as partes, ou seja,

um  evento  sem  consentimento  dos  interessados.  É  bem  verdade  que  Posner  se  apega  a

situações de um cotidiano mais factível do direito (como um acidente de carro). No Direito

Internacional, podemos encarar essas “trocas forçadas” como pressões que um Estado pode

provocar  em  outro,  visando  a  defesa  de  seus  próprios  interesses,  sabendo  que,  em  se

concentrando de maneira unilateral em interesses próprios, e se valendo da teoria dos jogos

estratégicos,  ambas as partes podem, racionalmente,  optar por uma estratégia desvantajosa

(MACKAAY, ROUSSEAU, 2015). Assim, caso essa consequência seja atingida, haverá no

Direito um conjunto de regras que tenderá a evitar tais óbices. Assim, é esperado que o DIP

tenha ferramentas  para  lidar  com a  questão  Líbano-Israelense,  sob pena  que  esses  atores

podem,  propositalmente,  adotar  posturas  desvantajosas  para  ambos,  restando  assim  uma

espécie de troca forçada.

Entretanto, uma troca forçada por meio de coação não é a forma mais eficiente de

relacionamento, se forem tomadas como exemplo as transações do livre mercado. Entretanto,

Posner  visa  o  aprofundamento  das  questões  quando  as  transações  de  mercado  não  são

possíveis, ou seja, apenas trocas forçadas são viáveis e o quão eficientes são, bem como a

ineficiência de uma suposta proibição dessas trocas, já que, em hipótese, todas elas provocam

efeitos em terceiros (POSNER, 1986). Importante frisar a importância de focarmos no que

Posner intitula, na troca forçada como um evento em que os Estados se relacionam, mesmo

quando se evitam. Ou seja, há uma fronteira marítima a ser estabelecida entre Israel e Líbano,

quer esses Estados queiram ou não. Partindo-se de uma certa evidência de que, se houvesse

uma relação de entendimento,  ou que ele  chama de transação de livre mercado,  teríamos

acordos mais eficientes. Como até hoje um entendimento pacífico ainda não foi possível, o

DIP precisa achar uma troca forçada entre esses Estados, que possua um grau de aceitação de

ambas as partes e, ainda, avaliar o impacto que isso pode causar em terceiros, quais sejam,

Estados limítrofes como Chipre e que possuem profundo interesse na questão, como Rússia,
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Síria e Egito. No presente momento, não serão esmiuçados os interesses desses Estados – eles

serão ampliados no objeto de estudo a posteriori.

Ainda sobre transações forçadas, há a necessidade de mensurar o equilíbrio entre a

satisfação de uma das partes  versus o desconforto da outra numa decisão judicial.  Caso a

balança do Estado, insatisfeito com um suposto acordo, pese mais do que este considere como

justo, qual recurso esse Estado teria em um sistema sem um órgão coercitivo que o obrigue a

aceitar tal decisão? Posner trata desse assunto com uma dialética entre a base filosófica de

Kaldor-Hicks e a base utilitária da superioridade de Pareto, na qual a felicidade do indivíduo

passa  pela  maximização  da riqueza  que  uma decisão  judicial  pode prover.  Ou seja,  uma

decisão que, teoricamente, prejudique o ganho de território marítimo para uma suposta parte,

pode ser compensada por ganhos econômico-financeiros que a outra parte esteja disposta a

pagar.

Com relação à eficiência em caso de compensações financeiras, há uma lacuna

reconhecida por Posner, que trata quando o objeto da transação é uma grande riqueza que

afetará uma das partes de forma definitiva. Em se tratando de pessoas comuns em áreas do

Direito que versam sobre processos regulares, isso infere diretamente no poder coercitivo do

Estado em fazer cumprir tal determinação. No caso do Direito Internacional, esse estratagema

torna-se mais complexo, pois uma causa que possa afetar de maneira significativa a riqueza

que um Estado queira resguardar e, novamente, por não haver um órgão centralizador capaz

de impor a vontade de uma suposta decisão. Em se tratando da fronteira marítima líbano-

israelense, além da questão de soberania, o potencial energético da área em disputa trará esse

conceito para o centro do debate e terá como maior desafio a maneira de mediar a questão.

O  estudo  da  AED  efetivamente  se  inicia  quando  o  meio  acadêmico  jurídico

percebe que muitas das doutrinas e instituições do seu sistema são melhor compreendidas e

explicadas como esforços para promover a alocação eficiente de recursos (POSNER, 1986). A

presente teoria, por exemplo, não terá a capacidade de avaliar se uma tomada de território por
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parte  de um dos Estados do objeto de estudo seria  uma espécie  de “roubo”,  porém pode

elucidar o impacto econômico mundial, caso muitos Estados decidam invadir unilateralmente

territórios  em  disputa,  ou  que  as  medidas  de  arbitragem  de  territórios  entre  Estados

historicamente  podem ser ineficientes.  A partir  disso,  a  teoria  econômica  do direito  pode

indicar “caminhos” mais eficientes e, desde que não prejudiquem quaisquer outros valores

(não avaliados  por  princípios  de economia),  seriam mais  aceitáveis  tanto pelas  partes  em

questão, como por terceiros afetados.

Entretanto, por que a economia é um campo tão fértil para um problema que, a

princípio, é necessariamente jurídico?

Embora  poucas  opiniões  judiciais  contém  referências  explícitas  a  conceitos
econômicos, geralmente os verdadeiros fundamentos da decisão legal são ocultados
e  não  esclarecidos  pela  retórica  característica  das  opiniões.  De fato,  a  educação
jurídica consiste principalmente em aprender a cavar abaixo da superfície retórica
para  encontrar  esses  motivos,  muitos  dos  quais  podem  ter  caráter  econômico.
(POSNER, 1986, p.21, tradução nossa)1

Assim, Posner deixa claro uma relação próxima da Economia com o Direito e

como é profunda a relação entre essas ciências, dependendo do que se analisa, especialmente

em causas jurídicas de amplo espectro. Outro fato é a capacidade de uma decisão jurídica,

numa esfera internacional, afetar o futuro e, portanto, impactar nas atividades econômicas não

só de dois Estados, como as relações de uma região do mundo o que, via de regra, será fruto

de estudo e análise da Economia. Assim, o processo jurídico, no que tange ao DIP, não pode

ignorar que uma decisão gere precedentes e, por isso, deve-se avaliar o impacto em possíveis

decisões futuras (POSNER, 1986). Por mais que decisões em torno de fronteiras marítimas

tenham avaliações e históricos muito distintos, é da natureza do Direito buscar precedentes

conhecidos e buscar um encaixe na moldura do assunto em lide. Portanto, ter um resultado

justo  e  legal  para  uma  determinada  atividade,  tomando-se  por  base  um  impacto  futuro,

1 “Although few judicial opinions contain explicit references to economic concepts, often the true 
grounds of legal decision are concealed rather than illuminated by the characteristic rhetoric of opinions. Indeed, 
legal education consists primarily of learning to dig beneath the rhetorical surface to find those grounds, many of
which may turn out to have an economic character.”
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incluindo as precauções para se evitar uma consequência danosa, é da responsabilidade do

Direito, sem perder de vista os aspectos econômicos de uma decisão; ou seja, as abordagens

jurídicas e econômicas não são tão divergentes (POSNER, 1986).

Apesar da AED ser amplamente aceita, há uma crítica pela mesma ignorar uma

suposta “legalidade”, em termos de gerar igualdade para todos. Tanto do ponto de vista da

economia, quanto do ponto de vista jurídico, trazer um senso de igualdade é um desafio que

essas  duas  Ciências  sempre  enfrentaram.  No  entanto,  quando  se  trata  do  Sistema

Internacional, é aceito, de maneira geral, um certo desequilíbrio entre os Estados que pode

influenciar em uma disputa por territórios.

Como a AED é amplamente apoiada pela Teoria dos Jogos, temos que analisar

que “tipo de jogo” está sendo executado no caso da fronteira marítima entre Israel e Líbano.

Segundo, Mackaay e Rousseau, pode-se ter jogos de puro conflito, onde as partes não deixam

espaço para um entendimento. Ou seja, o Direito não teria espaço como ferramenta mediadora

de questões contenciosas; jogos de simples coordenação que refletem situações em que cada

parte deseja adotar  comportamentos compatíveis com outros participantes,  a fim de evitar

conflitos; e os jogos mistos, em que a colaboração é vantajosa para ambas as partes, porém

provoca uma certa cautela em relação ao opositor, sendo necessário manter a busca por uma

vantagem,  sendo  que  se  a  outra  parte  proceder  da  mesma  maneira  pode  por  fim  a  essa

cooperação.  É no jogo  tipo  misto  que  o  Direito  desempenha  seu  papel  de  maneira  mais

desafiadora.  Avaliando  mais  a  fundo a  questão de fronteiras  marítimas,  percebe-se que a

AED, partindo-se da base da Teoria dos Jogos do tipo misto como premissa de análise, será a

ferramenta para um aprofundamento na questão Líbano-Israelense. 

Definido que a AED será a ferramenta para estudar se as decisões jurídicas que

podem vir a solucionar a questão do estabelecimento da fronteira marítima entre Líbano e

Israel, e que essa questão tem motivações prioritariamente econômicas, sendo outros aspectos

como história do conflito entre esses Estados, divergências étnicas e históricas podem estar
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em segundo plano, e deve-se chegar ao ponto em que a AED é amplamente apoiada e serve-se

da Teoria dos Jogos para conduzir a análise, passamos agora a nos debruçar sobre em que

aspectos da Teoria tem-se o jogo misto que, como descrito, é o mais adequado para a questão

estudada.

Nesse contexto, Mackaay e Rousseau descrevem vários tipos de jogos, em que o

estudo  se  concentrará  no  que  é  chamado  de  “Jogos  de  cooperação”  (MACKAAY,

ROUSSEAU, 2015). O exemplo é dado para análise de um conflito por propriedade, em que

compara duas crianças  disputando um, e apenas um, caderno para colorir.  Se as crianças

brigarem pelo caderno querendo exclusividade, o caderno será destruído e nenhuma criança

poderá pintar, sem contar as penalidades por consequência da briga. Se uma delas ceder, a

outra criança poderá colorir. Será frustrante para a criança que cedeu, porém o caderno ficará

intacto. Se as duas entrarem em algum tipo de negociação, elas poderão usufruir do caderno

de forma intercambiável. Ainda que o exemplo pareça pueril, podemos projetar para o nosso

objeto de estudo, no qual o caderno é a área em disputa, e as crianças são as partes da questão,

Israel e Líbano. Assim, o jogo dos Estados se daria graficamente semelhante ao jogo das

crianças (Figura 1).

Dentro dessa lógica, vamos supor que um dado Estado proporia a divisão, e o

melhor que o outro Estado poderia fazer seria aceitar. Entretanto, desconhecendo a intenção

do outro e vice-versa, os Estados podem pretender a área inteira para si. No jogo das crianças

com o caderno, isso significa a destruição do caderno. No objeto de estudo em questão, isso

poderia causar uma indefinição de longo prazo até um conflito armado em si, mergulhando

outros  Estados  como  Síria,  Egito,  Rússia,  Chipre  e  Turquia,  o  que  seria  totalmente

indesejável, pois a ferramenta do Direito é usada exatamente no intuito de evitar “soluções”

extremas.  Dessa  forma,  a  melhor  hipótese  é  que  cada  Estado  adote  um comportamento

conciliador,  porém  se  ficar  claro  que,  se  desde  o  início,  uma  das  partes  adotar  o  tom

conciliatório, convida-se a outra parte a endurecer a negociação visando maiores ganhos e
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otimizando  seu  interesse  para  a  área,  tendo  assim  um maior  benefício.  Como  resultado,

poderemos ter dois Estados indispostos a anunciar qualquer postura, a fim de não ter uma

perda de território.  Ou seja, voltaríamos à posição inicial  de uma negociação perde-perde.

Para esse dilema, Mackaay e Rousseau, oferecem um raciocínio razoável para esse tipo de

jogo:

O resultado não se explica apenas pelas vantagens resultantes da posse do recurso. A
diferença dos papéis é que fornece a explicação. Diante de uma assimetria de papéis,
a  solução  estável  consiste,  precisamente,  em estratégias  complementares  para  os
jogadores nos dois papéis. Como nos jogos de coordenação tal solução se impõe por
si mesma, é self-enforcing e estável (MACKAAY, ROUSEAU, 2015).

Compreendendo  a  base  teórica  que  pretende  enveredar  um  alicerce  teórico

econômico como um meio viável para tentar estabelecer uma fronteira marítima entre Israel e

Líbano, ou alternativas que tivessem capilaridade no conturbado ambiente político entre esses

Estados, carece de aliar a AED à historiografia que ambiente a relação Líbano-Israelense, bem

como com aspectos geográficos da região que provoquem a consciência do que de fato está

em jogo.



21

3 FATORES HISTÓRICO-GEOGRÁFICOS DA FRONTEIRA MARÍTIMA ENTRE

LÍBANO E ISRAEL 

Ao se  abordar  a  questão  histórica  da  fronteira  marítima entre  Israel  e  Líbano

ressalta-se a complexidade da questão, em que se deve começar a análise partindo de que não

há concordância entre esses Estados do limite da fronteira terrestre, sendo que esta deve servir

de parâmetro para iniciar um diálogo sobre fronteira marítima, propriamente dita.

3.1 O  ACORDO  SYKES-PICOT  E  O  DELINEAMENTO  DO  TERRITÓRIO

LÍBANO-ISRAELENSE

O início de uma tentativa de estabelecimento de uma fronteira aos Estados, que

hoje são Israel e Líbano, teve gênese no Acordo Sykes-Picot2, o que torna explícita a intenção

da política externa britânica incidindo em territórios ora dominados pelo Império Otomano e

tomando uma forma de maior coerção em sua aliança com a França, que manteria sua base de

influência no Líbano e na Síria (Figura 2). Assim, em entendimentos entre o Reino Unido e

França  foi  desenhado  o  primeiro  esboço  de  fronteira  terrestre  entre  Líbano  e,  à  época,

Palestina  (FELDBERG,  2006).  A percepção  dos  povos  que  ali  viviam  variou  entre  a

possibilidade de independência até a criação de um estado judaico, como descreve Feldberg:

A implementação de uma política britânica para a região, visando o apoio na luta
contra  os  turcos,  geraria  interpretações  equivocadas que afetariam as  populações
envolvidas, até os dias de hoje. Assim como as lideranças árabes da Palestina, da
Síria e da Mesopotâmia entenderam que os britânicos falavam de sua independência
após  a  derrota  turca,  também  a  liderança  do  movimento  sionista  interpretou  a
criação de um “lar nacional judaico” como a promessa de um Estado judeu na região
(FELDBERG, 2006).

2 O Acordo Sykes-Picot foi estabelecido em 16 de maio de 1916 a fim de dividir o Oriente Médio em 
áreas de influência entre o Reino Unido e França. O acordo passa o controle dos territórios que conhecemos hoje
como Síria e Líbano. Grande parte da Palestina permaneceria sob controle internacional, porém já havia menção 
da possibilidade de criação de um Estado Árabe em parte das terras. Disponível em: 
<https://www.firstworldwar.com/source/sykespicot.htm>. Acesso em 30 jun 2020.
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Resumidamente,  o  interesse  dos  semitas3,  em  geral,  se  alinhou  aos  interesses

franco-britânicos no enfraquecimento da influência turca à época, fazendo com que, em um

momento inicial apoiassem a entrada dos europeus. Essa posição seria reforçada quando o

Reino Unido saísse vitorioso da Primeira Guerra Mundial, em 1919.

3.2 DECLARAÇÃO BALFOUR E CENÁRIO ATÉ A 2ªGUERRA MUNDIAL

Antes mesmo da Declaração Balfour4 ser anunciada, já havia uma tensão entre as

populações locais e a presença estrangeira na área da costa da Palestina, muito por conta de

questões estratégicas de acesso ao Canal de Suez, da utilização do porto de Haifa, além de

uma  disputa  religiosa  intrínseca  entre  árabes,  judeus  e  cristãos,  principalmente  quando

tratamos de lugares tidos como sagrados por essas religiões. Somando-se a esse aspecto era

percebido  um apoio  britânico  do  retorno  do  povo  judeu  à  terra  de  seus  antepassados,  o

chamado “retorno a Sion”. Porém, mais do que uma decisão inspirada num resgate histórico

para o povo judeu, o Reino Unido encarava como uma possibilidade da Palestina se tornar um

Estado-tampão entre a Turquia e Egito com a vantagem de ser ocupada por uma população de

imigrantes com influência europeia (FELDBERG, 2006). Do ponto de vista israelense, além

da possibilidade de resgatar as terras dos seus antepassados e o vislumbre da criação de um

Estado judaico, havia a proteção britânica contra opositores para a ocupação da área. Assim,

houve uma combinação de política externa britânica com avanço de suas tropas no terreno,

incluindo os ditos “lugares sagrados” da Palestina que criaram as bases de um “Lar Nacional

Judaico”  (FELDBERG,  2006).  A concretização  dessas  ações  ficou  estabelecida  como  a

3 Entende-se como semita, populações proeminentes de povos antigos que ocuparam, na Antiguidade, o
Oriente Médio, como árabes, hebreus, assírios, babilônios, sírios, fenícios e caldeus.

4 Arthur James Balfour que foi Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, de 1916 a 1919,
enviou uma carta a Lord Rothschild que ficou conhecida como a Declaração de Balfour, onde declarava que o
governo britânico favoreceria o “estabelecimento na Palestina de um lar nacional ao povo judeu”. Disponível em
<https://www.wdl.org/pt/item/19311/> Acesso em 01 jul 2020.
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“Declaração Balfour”.

De 1919 até  o fim da 2ª  Guerra Mundial,  França e Reino Unido governaram,

direta e indiretamente, o Oriente Médio amparados pela Conferência de Paz de Paris de 1920,

o Acordo Paulet-Newcomb5 e pelo consentimento das Liga das Nações. Inicialmente, houve

uma convergência de interesses das partes envolvidas, quais sejam, árabes, judeus e europeus,

em que os britânicos garantiram a comercialização do petróleo do Golfo Pérsico, árabes se

assentaram na Síria e Península Arábica e judeus tinham uma autorização para compra de

assentamentos na Palestina, num acordo com a autoridade árabe do local, em que havia a

condicionante do cumprimento da parte britânica nesse certame, qual seja, o compromisso da

independência  árabe.  Até  aquele  momento,  a  Palestina  era  considerada  uma  província

secundária, com a exceção dos “lugares sagrados”, ou seja, havia o entendimento pelas partes

interessadas de que a Palestina carecia de investimentos e um sistema de administração. Nesse

cenário,  o  mandato  britânico  e  os  assentamentos  judaicos  eram  interessantes  para  o

desenvolvimento daquela área.

O interesse árabe, naquele momento, estava prioritariamente na Síria, sendo que,

por acordo unilateral franco-britânico, ela permanecia sob influência francesa e seu plano por

uma “Grande Síria” (FELDBERG, 2006) que abrangia o Líbano. O conflito de interesse entre

França e a autoridade árabe fez com que árabes nacionalistas declarassem a independência de

um território que iria da Síria, englobasse o Líbano e chegasse até a Palestina. Entretanto, no

período de 19 a 25 de abril  de 1920, ocorreu a Conferência  de San Remo concretizando

formalmente o Acordo Sykes-Picot, em que França recebeu o mandato da Síria e Líbano e o

Reino Unido passou a controlar Iraque e Palestina com a premissa de estabelecer  o “Lar

Nacional Judaico”. Tiveram também um ganho econômico que já se mostrava fundamental

5 Um acordo entre Reino Unido e França que estabelece a fronteira entre seus territórios obrigatórios da
Palestina, Líbano e Síria, após o trabalho de uma comissão de fronteira conjunta. Emendou o acordo anterior de
1920. Vale ressaltar que o acordo estabeleceu o início da fronteira marítima entre Palestina e Líbano referenciada
num ponto de terra em Ras-el-Nakura. A lógica por trás dessa divisão era conceder as estradas para a Síria e os
recursos hídricos para a Palestina. Essa fronteira ficou conhecida como Linha Paulet-Newcombe. Disponível em:
<https://ecf.org.il/issues/issue/246> Acesso em 02 jul 2020.
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como base de decisão que se consolidaria como a exploração do petróleo iraquiano e seu

transporte  passando pela  Síria  até  a  chegada no Mar Mediterrâneo.  (FELDBERG, 2006).

Percebe-se nessa passagem a forte influência que a economia tem nas decisões dos Estados

em questão, sendo o instrumento jurídico a Conferência de San Remo como parte do Direito

Normativo que o balizou, em que não há uma AED que norteasse as decisões, nem avaliasse

possíveis impactos futuros.

A reação árabe à imposição europeia foi reprimida pela França, onde os franceses

ocuparam a capital síria, aumentou a influência cristã, principalmente nas cidades de maior

importância do Líbano, especialmente das regiões costeiras. Entre algumas rebeliões sírias, a

França manteve os territórios até o final da 2ª Guerra Mundial, quando o Líbano conheceu sua

independência em 1946.

Do lado judaico, havia a percepção de que os britânicos estavam balanceando as

ações entre sionistas e as lideranças árabes e, em 1921, nesse esforço,  promulgaram uma

constituição  apostando em uma possível  cooperação entre  os  dois  povos.  Em que pese a

cooperação  sionista  no  andamento  dos  trabalhos  de  uma  constituição  que  versasse  para

ambos, os árabes se recusaram a colaborar. Por consequência, as instituições judaicas foram

se consolidando e servindo de alicerce para a futura criação do Estado de Israel, que se daria

em 1948, ao passo que a representação árabe na Palestina perdeu pujança dedicando esforço

demasiado em contrariar o mandato inglês. 

Em 1936, os árabes se organizam em um comitê e, diante de seus esforços, os

britânicos decidem dividir a Palestina em dois territórios, provocando uma guerra civil que

durou três anos e deslocamentos de boa parte do povo judaico para áreas onde o povoamento

hebreu era maior,  obrigando a administração britânica a adotar medidas de repressão. Por

consequência, a fim de arrefecer ânimos, desestimulou a imigração judaica, persistindo com

essa  política  por  quase  todo o  período  da  2ª  Guerra  Mundial.  Após,  a  queda  do Eixo e

conhecido o martírio que muitos judeus enfrentaram em campos de concentração alemães,
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houve uma enorme pressão para o retorno à política de imigração dos judeus. Com a questão

Palestina  já  nas  mãos  da  ONU,  o  território  ora  palestino  foi  dividido  em  dois  Estados

independentes.

Ressaltando a criação do Estado de Israel,  vale mencionar as Guerras Árabes-

Israelenses, principalmente como fator consolidador do Estado judaico e aprofundamento das

questões contenciosas com o Líbano. É importante frisar que Israel entende que sua fronteira

está definida pelo Acordo de Armistício Israel-Líbano de 23 de março de 19496, tendo por

consequência  o  cessar  fogo  da  Guerra  Árabe-Israelense  (1948  –  1949).  A ONU,  por  ter

apoiado a implementação do Estado de Israel, passa a reconhecer esse estabelecimento de

fronteira terrestre (Figura 3). Entretanto, o Líbano não reconhecia a existência de Israel, assim

como não reconhece até os dias atuais, dificultando uma retórica diplomática da questão.

Com a impedância de uma não concordância do ponto de terra que seria usado em

comum para, a partir daí, definir uma referência a fim de iniciar uma tratativa de fronteira

marítima, toma-se como base de análise as ações adotadas por cada Estado. Nesse fulcro, o

Líbano tornou-se signatário da CNUDM desde 1995, já Israel, mesmo tendo submetido sua

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) para a ONU em 2011, não faz parte dos que adotaram

aquela Convenção; por outro lado, o Líbano enviou seu entendimento de suas ZEE em 2010,

portanto um ano antes.

Entretanto,  o  maior  problema  se  deu  em  2007,  quando  Chipre  e  Líbano,  de

maneira  unilateral,  fizeram  um  acordo  sobre  suas  fronteiras  marítimas,  em  que  nunca

chegaram  a  uma  ratificação  por  pressão  turca  que  denunciou  todos  os  acordos  com  a

República do Chipre. Ampliando o interesse turco nessa questão, o entendimento da Turquia é

6 As negociações ocorreram em Rosh Hanikra, no limite da fronteira Israel-Líbano. Não houve uma 
grande resistência, o progresso foi rápido e, em 23 de março, o acordo foi assinado. Ratificou a fronteira 
internacional entre a antiga Palestina e o Líbano como a linha do armistício. As forças israelenses se retiraram de
várias aldeias libanesas apreendidas durante as operações em outubro de 1948. Disponível em 
<https://mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/mfadocuments/yearbook1/pages/israel-lebanon%20armistice
%20agreement.aspx> Acesso em 29 jun 2020.
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o não reconhecimento do Estado cipriota. Com isso, um acordo entre o Chipre e os Estados

que fazem fronteira marítima com o governo de Nicósia podem trazer prejuízos econômicos

para Turquia,  pois esta  ficaria  a parte  de ganhos por conta da exploração de recursos  de

hidrocarbonetos existentes na área em disputa. Vale lembrar que a Turquia não reconhece a

independência  cipriota  portanto,  não  entende  a  legalidade  e  a  legitimidade  dos  acordos

assinados  pelo  governo  do  Chipre.  Assim,  o  Líbano  optou  por  não  ratificar  por  razões

políticas, e o acordo nunca foi vinculativo.

A controvérsia, sem contar o desenho da guerra histórica entre Israel e Líbano, foi

em 2010, quando o Estado israelense faz um acordo unilateral com o Chipre estabelecendo

sua  fronteira  marítima7,  incluindo  850  km2 reclamados  pelo  Líbano  em  2007.  Por

consequência,  o governo libanês realiza um protesto junto a  ONU com a alegação que o

acordo israelense invadia sua ZEE. Para balizar sua requisição, apresenta o próprio acordo

feito com o Chipre, mesmo não tendo ratificado tal certame; ou seja, no momento em que

cada Estado expõe à ONU seu entendimento de suas fronteiras marítimas, fica clara a área de

850 km2 que está em disputa (Figura 4). Resta, assim, a questão que deve ir além da busca de

soberania das partes, qual seja, o que de fato, economicamente, está em disputa entre Líbano e

Israel?

3.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS DA ÁREA EM DISPUTA

Em termos geográficos, o foco principal dessa temática será a Bacia do Levante,

localizada no Mediterrâneo Oriental, com um potencial de reservas inexploradas de 1,7 bilhão

de barris de petróleo e 3,5 trilhão de metros cúbicos de gás natural (WÄHLISCH; 2010).

Separadamente,  o campo petrolífero de Tamar passou a  ter  uma reserva estimada de 320

7 Os dados geográficos do acordo entre Israel e Chipre foram enviados para ONU. Disponível em 
<https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf> 
Acesso em 30 jun 2020.
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bilhões  de  metros  cúbicos,  descoberto  em  2009,  passando  a  ser  uma  saída  para  a

autossuficiência israelense em gás natural. Um ano depois, foi descoberto o campo de Leviatã

de 600 bilhões de metros cúbicos de potencial de exploração, trazendo uma nova realidade

para Israel, qual seja a possibilidade de o Estado passar a ser um exportador de gás natural.

Daí, os israelenses também celebraram a descoberta dos Campos de Dolphin, Dalit e Tanin

consolidando então a capacidade energética da Bacia do Levante como a maior descoberta de

gás natural “offshore” da década de 2001 a 2010 (PIÑON, BARBOSA; 2019).

Contrastando com a evolução do potencial energético israelense, o Líbano teve

dificuldades em desenvolver seu programa de pesquisa e exploração de hidrocarbonetos. Com

as descobertas israelenses e cipriotas, os libaneses tiveram que deixar de lado divergências

políticas internas, bem como superar a crise que a guerra de 2006 com Israel ocasionou para

aprovar seu marco regulatório de exploração de petróleo e gás natural em setembro de 2017,

permitindo assim celebrar contratos e conceder direito de exploração dos blocos 4 e 9 no

Campo de Leviatã (Figura 5). Estima-se que as reservas libanesas estejam estimadas em 855

bilhões de metros cúbicos, o que poderia dar um retorno financeiro de 300 a 700 bilhões de

dólares (PIÑON, BARBOSA; 2019). Se levar em conta que o PIB libanês do ano de 2018 foi

de 56,64 bilhões de dólares, pode-se ter um nível de comparação para perceber a importância

econômica que a exploração dos hidrocarbonetos pode provocar nos libaneses, valendo-se do

fato de que, em 2019, foi considerado como o quarto pior em rede elétrica no mundo8.

Os Estados tentaram delinear  seus  interesses  geográficos  por meio de acordos

bilaterais, tanto Líbano quanto Israel negociaram com o Chipre. Entretanto, o Líbano enviou

em 2010 coordenadas geográficas que diferiam do seu acordo bilateral com os cipriotas em

2007. A principal diferença é que no certame inicial foi estabelecido o “Ponto 1” como marco

de divisão entre a fronteira marítima entre Líbano e Chipre. Já, em 2010, nas coordenadas

enviadas pelos libaneses para o Secretário Geral da ONU foi estabelecida uma localização

8 Disponível em https://oglobo.globo.com/mundo/economia-decadente-alimenta-revolta-nas-ruas-do-
líbano-24049564. 
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diferente chamada de “Ponto 23”,  dezessete  quilômetros  a Sudoeste  do “Ponto 1”,  o que

causou uma sobreposição da área reivindicada por Israel (Figura 5). Do ponto de vista libanês,

o  “Ponto  1”  era  uma  solução  provisória  para  uma  melhor  solução  posterior  com Israel.

Existem duas versões para essa ação libanesa. A primeira versa sobre um erro diplomático por

parte do Líbano, já a segunda trata do receio do Líbano em avançar em um assunto apenas um

ano após a guerra de 2006 contra Israel (WÄHLISCH; 2010).

Israel, como já dito,  fechou um acordo bilateral com o Chipre com relação às

fronteiras marítimas dos dois Estados, sendo que os cipriotas ratificaram as ZEE em 2011,

enfrentando protestos libaneses, junto à ONU, afirmando que tal acordo avançava nas ZEE do

Líbano. Vale ressaltar que o acordo Israel-Chipre respeitava o “Ponto 1”, ou seja, respeitava o

primeiro trato entre Líbano e Chipre. Porém, o novo entendimento por parte do governo de

Beirute enfatizava que o “Ponto 1” não representava o extremo sul da mediana entre o Líbano

e o Chipre que separaria a ZEE de cada um desses Estados.

Em carta ao Secretário-Geral da ONU9, o ministro de relações exteriores proferiu

duras  palavras  ao  acordo  entre  Israel  e  Chipre  como  “um  ataque  flagrante  aos  direitos

soberanos  do  Líbano  sobre  essa  zona",  que  "poderia  comprometer  a  paz  e  a  segurança

internacionais". Entretanto, o que parece ser uma preocupação por uma suposta agressão a sua

soberania  externa,  na  verdade  o  Acordo  Israel  Chipre  ameaça  pretensões  econômicas

libanesas,  já que a partir  da confirmação do certame, Israel poderia passar a armazenar e

processar  óleo  extraído  pelo  Chipre  antes  de  exportá-lo  para  a  Europa,  o  que  daria  aos

israelenses  prioridade  no  mercado  europeu  e  colocaria  a  infraestrutura  de  exploração  de

hidrocarbonetos sob a proteção e segurança da UE (WÄHLISCH; 2010). 

Pode-se compreender, a partir daí, uma retórica libanesa em torno de soberania e

um suposto desrespeito  a suas fronteiras marítimas,  mas o fundo verdadeiro de toda essa

problemática  está  no  baque  econômico  que  um  atraso  libanês  impactaria  internamente,

9 Carta na íntegra disponível em 
<http://www.un.org/depts/los/legislationandtreaties/pdffiles/lbn_2011decree6433.pdf. 
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confirmando  a  afirmação  de  Posner  que,  por  detrás  de  uma  retórica  jurídica,  há

invariavelmente, um interesse econômico.

Em 2011, Israel submete um mapa10 para ONU com uma proposta de fronteira

marítima,  obviamente  baseada  no  acordo  com  o  Chipre  e  realizou  críticas  para  o

posicionamento libanês, pois o certame enviado por Israel, não só respeitava seu acordo com

o Chipre,  como também respeitava o acordo do Líbano com os cipriotas,  referindo-se ao

“Ponto 1”.

Analisando os aspectos geográficos em torno da disputa, qual seja a área marítima

reclamada por ambos os Estados, faz-se mister destacar alguns atores em torno da questão:

Todo  esse  processo  tende  a  ser  influenciado  por  outros  relevantes  atores
internacionais,  tais  como o  Chipre,  também com grande  potencial  produtivo  de
petróleo e gás e com sua zona econômica exclusiva fronteiriça tanto à de Israel
quanto à do Líbano; a Turquia, com sua oposição à soberania do Chipre; o Egito,
maior produtor de petróleo e gás do Mediterrâneo Oriental e potencial facilitador do
escoamento da produção israelense; a Síria, com sua guerra civil que já dura quase
uma década e que serviu de porta de entrada para o controle de sua produção pela
Rússia; a própria Rússia com suas ambições geopolíticas de controle da produção do
gás no Mediterrâneo Oriental; e a União Europeia (UE), que optou pelo gás natural
como base da matriz energética e vem se tornando cada vez mais dependente da
importação dessa fonte de energia. (PIÑON, BARBOSA; 2019) 

Primeiramente,  vale  destacar  a  importância  do  Chipre,  pois  esse  Estado

conseguiu, mesmo que de maneira unilateral, negociar suas fronteiras marítimas tanto com o

Líbano quanto com Israel e participou de forma direta no estabelecimento do controverso

“Ponto 1”.

A Turquia também se mostrará um ator de peso a ser observado por sua oposição

aos  acordos  celebrados  pelo  Chipre  pois  não  reconhece  a  independência  desse  Estado  e

entende que a exploração cipriota do petróleo e do gás natural da Bacia do Levante traz uma

impossibilidade de ganhos econômicos turcos.

Com relação a Egito e Síria, é importante observar os movimentos desses Estados,

pois a construção de oleodutos e gasodutos facilitando o escoamento da produção na Bacia do

10 Disponível em: 
<http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/isr_eez_northernlimit2011.pdf>.
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Levante seria de interesse de todos os Estados envolvidos, porém não podemos abstrair dos

problemas políticos e diplomáticos intrínsecos dos Árabes com Israel.

A Rússia procura controlar a produção de gás natural no Mediterrâneo Oriental,

obedecendo suas ambições geopolíticas. Já a União Europeia escolheu o gás natural como

base da matriz energética e depende cada vez mais da importação dessa energia, enxergando

nas possibilidades da exploração do Bacia do Levante como uma válvula de escape da recente

dependência europeia do gás natural russo. 

Analisados os fatores históricos e geográficos, onde a disputa resume-se a 874

quilômetros quadrados no limite das Águas Jurisdicionais de Israel e Líbano, onde grande

parte engloba o bloco 9 (Figura 6) da Bacia de Leviatã. Somando-se a esse entrave, temos

também o partido político e grupo paramilitar Hezbollah, que ameaça a posição israelense,

caso  ele  inicie  uma  exploração  na  área  reclamada,  percebe-se  que  há  uma  carência  de

segurança jurídica e orgânica para que empresas estrangeiras tenham o interesse para buscar a

concessão  de  exploração  dessa  área.  Assim,  mais  uma vez,  há  que  se  destacar  que  uma

questão do Direito pode apresentar ferramentas de solução, mas que recaem profundamente

em interesses econômicos dos diversos atores citados.
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4 DIP E AS FERRAMENTAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

No presente capítulo serão verificadas as ferramentas disponíveis dentro do DIP

para  mediação  de  conflitos  e  quais  seriam  aplicáveis  na  questão  Líbano-Israelense  de

delimitação de fronteira  marítima, levando-se em conta os fatores histórico-geográficos já

mencionados. Entretanto, não bastará apenas esses fatores, mas sim a importância do fator

econômico pesando numa orientação final  para  o  Direito  estabelecer  um caminho para  a

decisão. Ou seja, uma viabilidade da produção “offshore” tanto no Líbano quanto para Israel

na área que está em litígio, especialmente as áreas 8 e 9 (Figura 6).

O fato complicador é o não reconhecimento do Estado de Israel pelo lado libanês,

que  mostra  a  falta  de  disposição  do Líbano em qualquer  espécie  de acordo diplomático.

Porém uma falta de legitimidade de Israel, por parte da comunidade internacional, está fora de

conjectura,  já  que  é  um Estado bem estabelecido  pela  ONU11.  O comportamento  libanês

aprofunda a complexidade em estabelecer uma fronteira marítima aceita por ambas as partes.

O entendimento de um Estado das ações ou reivindicações de direitos da outra parte e a falta

de  protesto  em  face  de  tais  ações  podem  envolver  a  aceitação  tácita  do  status  legal

representado pelas ações ou direitos reivindicados da outra parte. No entanto, desde que o

Líbano assuma uma postura de constantes protestos quanto a violação da área marítima em

litígio e Israel mantenha a “Linha de bóias”12 como um marco físico separando no mar os dois

Estados, pode-se dizer que essa análise não se aplica. Ampliando ainda mais a complexidade

da análise,  vale  ressaltar  que Israel  não  é  signatário da CNUDM, diferente do Líbano,  e

ambos possuem um acordo unilateral com o Chipre, como explorado no capítulo anterior.

Dentre tantas complexidades, um facilitador é o ponto de partida em terra para se estabelecer

11 O Estado de Israel foi reconhecido e admitido como membro das Nações Unidas por meio da Resolução
do Conselho de Segurança nº 273 de11 de maio de 1949. Disponível em: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/273(III). Acesso em: 05 jul 2020.

12 Conjunto de bóias instaladas de maneira unilateral por Israel com o intuito de separar fisicamente as 
Águas Jurisdicionais entre Líbano e Israel. Disponível em: 
<https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/20170113presskit.pdf >. Acesso em 05 jul 2020.
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uma fronteira  marítima,  qual  seja  Ras-El-Nakura.  Isto  porque é  um ponto que obedece a

acordos  estabelecidos,  como  a  Convenção  Franco-Britânica  de  1920,  o  acordo  Paulet-

Newcomb de 1922 e o acordo firmado em 7 de março de 1923 entre França e Grã Bretanha,

bem como o Armistício Israel-Líbano de 23 de março de 1949. Vale ressaltar,  ainda que

adotemos Ras-El-Nakura como referência, tanto Líbano como Israel mantêm uma narrativa

discordante, um alegando que o ponto seria 35 metros mais para o Norte, outro 35 metros

mais  para  o  Sul  (PIÑON,  BARBOSA;  2019).  Ainda  que  pareça  uma distância  pequena,

quando tomada como referência, gera uma enorme área no mar.

Apesar  do  fato  de  Israel  não  ser  signatário  da  CNUDM,  esta  se  mostra  uma

ferramenta eficiente para a determinação de limites marítimos com costas adjacentes ou de

Estados situados frente a frente, como um traçado de uma linha mediana equidistante dos

Estados em questão, bem como há um critério de proporcionalidade da ocupação dessas áreas

marítimas. Isto serve para demonstrar que existem mecanismos viáveis para a questão, em que

existem “julgadores” plausíveis para esse tipo de pleito como Tribunal Internacional para o

Direito  do  Mar  (“International  Tribunal  for  the  Law  of  the  Sea”  -  ITLOS)  e  a  Corte

Internacional de Justiça (CIJ). Entretanto, Israel e Líbano não reconhecem a legitimidade da

CIJ, portanto o uso desse mecanismo passa a ser desconsiderado (PIÑON, BARBOSA; 2019).

Já  o  ITLOS,  mesmo  sendo  um tribunal  específico  para  a  questão,  com recursos  que  se

encaixam na Lei  do Mar e  ter  jurisdição para lidar  com disputas  de fronteiras  marítimas

também deve ser  descartado,  já  que  Israel  não o  reconhece,  bem como não reconhece  a

CNUDM. Assim, todas as possibilidades que a Lei do Mar criou e desenvolveu tornam-se

inócuas por uma questão do entendimento israelense de quem teria competência para versar

uma questão de disputa de territórios, incluindo o “território” marítimo.

Um recurso que podemos analisar também é a possibilidade da instauração de um

tribunal arbitral. Porém algumas barreiras permaneceriam atuando como óbices da questão. O

primeiro deles é a questão oficial que trata de dois Estados oficialmente em guerra, em que
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achar atores imparciais torna-se difícil; o segundo fato é que um tribunal arbitral13 trata da

interpretação de artigos da CNUDM, em que novamente viríamos para a questão da falta de

reconhecimento israelense para a Convenção.

4.1 ENTENDIMENTO DA CONSTRUÇÃO DAS FRONTEIRAS MARÍTIMAS A

LUZ DA CNUDM

Muito foi discutido sobre o fato de Israel não ser signatário da CNUDM e como

isso  torna  complexa  a  questão  do  delineamento  das  fronteiras  marítimas.  Por  ora,  será

desconsiderado esse óbice e será,  à luz da CNUDM, especificado uma fronteira marítima

teórica entre Israel e o Líbano e traçar algumas considerações.

Inicialmente, vale analisar o artigo 15 da CNUDM:

Quando as costas de dois Estados são adjacentes ou se encontram situadas frente a
frente, nenhum desses Estados tem o direito, salvo acordo de ambos em contrário, de
estender o seu mar territorial além da linha mediana cujos pontos são equidistantes
dos pontos mais próximos das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do
mar territorial de cada um desses Estados. Contudo, este artigo não se aplica quando,
por motivo da existência de títulos históricos ou de outras circunstâncias especiais,
for  necessário  delimitar  o  mar  territorial  dos  dois  Estados  de  forma  diferente.14

(ONU, 1982, tradução nossa)

Assim, tem-se o primeiro entendimento da definição de Mar Territorial (MT) entre

Estados,  deixando claro que nenhuma das partes extrapolará a linha estabelecida além da

linha mediana, cujos pontos são equidistantes dos pontos mais próximos das linhas de base.

Prosseguindo na linha imaginária que o MT compõe, chega-se à ZEE, onde a questão não se

trata da perpendicularidade que a linha da ZEE faz com a linha do território de um dado

13 Anexo VII da CNUDM. Disponível em: 
<https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf >. Acesso em 05 jul 2020.

14 “Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is 
entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line 
every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the 
territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is 
necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States 
in a way which is at variance therewith.” 
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Estado, mas sim o ângulo que o traçado da linha da ZEE assume assim que sai da referência

de terra e se prolonga para o mar, consequentemente passando a “atingir” a área do litoral do

vizinho.

Deve-se analisar também o conceito de proporcionalidade, que desempenha um

papel importante tanto em Direito Internacional como, particularmente, no Direito do Mar,

especialmente no que tange à delimitação de fronteiras. O conceito de proporcionalidade vem

sendo usado em julgamentos que tratam de delimitação marítima e trata da relação das áreas

atribuídas a cada uma das partes e do comprimento de seus respectivos litorais. Caso fosse

alinhado o conceito de proporcionalidade com o critério da linha perpendicular, já usado em

algumas delimitações marítimas, teria um resultado adequado, já que tanto Israel quanto o

Líbano possuem costas marítimas pouco recortadas. Portanto, daria certa facilidade para o

estabelecimento  da  linha  perpendicular,  desde  que  houvesse  entendimento  do  ponto  de

referência, qual seja Ras-El-Nakura.

Com  relação  ao  Artigo  16  da  CNUDM,  percebe-se  a  obrigatoriedade  da

divulgação da área que se entende pertencer  às  Águas Jurisdicionais  de cada Estado.  No

artigo, Israel e Líbano fizeram tal publicação, recaindo a inconsistência de ter uma intersecção

para a ONU. Dentro desse conceito, se houve a necessidade de dar conhecimento a ONU do

entendimento de parte a parte, mostra que é válido um esforço da própria ONU em tentar

regular ou mediar tal questão, já que tomou ciência do problema diante do dilema.

Definidos os conceitos que determinam e balizam uma fronteira marítima entre

Estados, podemos analisar o impacto de outros tópicos da CNUDM como, por exemplo, o

artigo 19 que trata de passagem inocente15 que vai, frontalmente, de encontro com a instalação

da  linha  de  boias  israelenses  e  sua  postura  coercitiva  com  embarcações  libanesas  que

navegam naquela área, principalmente quando envolvido em atividades econômicas como a

pesca. O artigo 19 estabelece a descaracterização de passagem inocente no caso do navio

15 Passagem inocente é um conceito em que uma embarcação estrangeira, cumprindo certos parâmetros 
pode transitar pelo Mar Territorial de um dado Estado.
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estrangeiro se engajar na pesca. Isso denota que Israel toma atitudes de posse da área em

questão.  Por outro lado, há o risco de atividades de inteligência por parte  do Hezzbollah

travestidas de ações de pesca que provocam nos israelenses a necessidade de se preservar.

Além disso, o artigo 21 dá a possibilidade de que os Estados versem leis específicas para

passagem inocente em seu MT. Como o Líbano pode adotar alguma decisão sobre seu MT,

diante do impasse da área reclamada?

Já com relação a conflitos de interesse na ZEE, a CNUDM estabelece em seu

artigo 59 que a solução estaria numa base de equidade e à luz de todas as circunstâncias

pertinentes, tendo em conta a importância respectiva dos interesses em causa para as partes e

para o conjunto da comunidade internacional, ou seja, se a Lei do Mar não for suficiente para

solucionar contendas territoriais, caberia à CIJ a mediação. Não menciona outros artifícios,

pois a Convenção versa para signatários.

O artigo  74  da  Lei  do  Mar  estipula  que a  delimitação da  ZEE entre  Estados

costeiros  vizinhos  deve  ser  alcançada  por  acordo,  em  conformidade  com  o  direito

internacional. Para alcançar uma solução justa, o artigo 38 do Estatuto da CIJ, nas disposições

de convenções internacionais gerais ou especiais, estabelece regras claramente reconhecidas

pelas partes concorrentes; prática internacional, como costume legal de reconhecida evidência

e princípios legais gerais  reconhecidos pelos Estados civilizados.  Não podemos deixar  de

mencionar que essa decisão não é vinculativa, a menos que esteja acordada entre as partes e

relacionada ao nosso caso de estudo. Porém, em se tratando do artigo 74, assim como os

demais, devemos encarar apenas como possibilidades de enfrentamento do problema, e não

como norma vigente com peso de lei, por conta da não ratificação da CNUDM pelo Estado de

Israel. Assim, as partes interessadas fazem ajustes provisórios a fim de não comprometer o

viés de um acordo definitivo. É bem verdade que a instalação da linha de boias israelenses foi

na contramão dessa intenção, dificultando ainda mais um entendimento pacífico e dentro do

ordenamento jurídico.
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Sabendo-se que a CNUDM não dá resposta contundente, servindo apenas de base

de raciocínio teórico jurídico para que se compreenda possíveis soluções, por conta de uma

não-adesão israelense, um segundo recurso e ferramenta de solução da contenda da fronteira

marítima seria a própria CIJ, pois esta resolve disputas de natureza jurídica submetidas por

Estados sob o direito internacional. Entretanto, Israel e Líbano não reconhecem a legitimidade

do  Tribunal  como alternativa  de  arbitragem e,  portanto,  excluem seu  uso  na  solução  da

controvérsia  de  nosso  estudo.  Assim,  fica  descartado  o  uso  da  CIJ  para  solução  do

estabelecimento da fronteira marítima entre os dois Estados.

Sendo a CNUDM apenas um balizador e a CIJ sem “força” e reconhecimento

necessários para estabelecer um entendimento jurídico entre as partes, vale ressaltar a análise

do ITLOS. 

Em sua regulamentação, o ITLOS é o órgão competente para verificar e julgar

litígios e contravenções que a afetem a CNUDM, tendo autonomia para interpretar contendas

entre Estados, mesmo que abarcando assuntos não só afeitos a CNUDM, mas também em

qualquer outro acordo que poderia ter sido celebrado. Ou seja, o ITLOS lida com jurisdição

contenciosa e consultiva. Ainda que a falta de aderência de Israel à Lei do Mar persista como

entrave, tal lei estabelece um tribunal arbitral constituído e um especial que precisa ser parte

de nossa análise como próximo passo de viabilidade da questão da fronteira marítima Líbano-

Israelense.

Com relação ao  tribunal  arbitral,  vale  mencionar  que  cada  parte  pode indicar

quatro  árbitros,  sendo  que  cada  um  deve  ter  conhecimento  comprovado  sobre  assuntos

marítimos e ilibada reputação em termos de imparcialidade, competência e integridade. Essas

características tornam-se especialmente necessárias no caso do estudo, por conta da situação

oficial de guerra vigente entre os dois Estados. Ainda que pareça ser a ferramenta adequada

para um consenso entre Líbano e Israel, a arbitragem também esbarra no fato de os israelenses

não serem signatários da CNUDM, pois o tribunal arbitrário se apoia de maneira orgânica
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nessa Convenção.

Fato importante que deve ser adicionado à análise, é a questão da proximidade das

Águas Jurisdicionais cipriotas da fronteira marítima Líbano-Israelense, gerando uma tríplice

fronteira, onde a CIJ poderia enxertar o Chipre e seus próprios interesses em jogo para dar um

respaldo maior a um possível acordo entre as partes, gerando assim uma negociação tripartida.

Avaliando as possíveis ferramentas que poderiam auxiliar num acordo entre os

Estados em questão, à luz do exposto, percebe-se que a mediação e a arbitragem, mesmo com

os  entraves  já  citados,  são  os  instrumentos  de  maior  pertinência.  Sendo  assim,  serão

aprofundadas então as análises dessas possibilidades.

4.2 MEDIAÇÃO

A mediação traz como principal importância a atuação de terceiros,  desde que

tenham comprovadas intenções imparciais no processo e que não tenham ganhos na resolução

da disputa, bem como sejam capazes de compatibilizar interesses e suscetibilidades das duas

partes contenciosas.

Quando falamos sobre mediação, especificamente no caso estudado, não se pode

deixar de falar na ONU e sua missão na área, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano

(“United Nations Interim Force In Lebanon” – UNIFIL) que tenta, desde de 19 de março de

1978, realizar uma política de consenso entre as partes, dando prioridade à construção de uma

linha terrestre que separasse os dois Estados, mas que não teria uma conotação de fronteira, a

chamada “Blue Line”16. Ainda que tenha pontos de discordância entre as partes sobre alguns

16 A Linha de Retirada de 120 km, ou "Blue Line", como é mais conhecida, foi estabelecida pelas Nações 
Unidas no ano de 2000 para confirmar a retirada das forças israelenses do Líbano. Em uma reunião tripartida em 
2007, ambas as partes concordaram em marcar visivelmente a “Blue Line” no terreno. Esse conceito não 
representa de forma alguma uma fronteira internacional e não prejudica futuros acordos fronteiriços entre o 
Líbano e Israel. O processo de marcação da Linha Azul é um projeto tripartido em andamento para promover a 
confiança mútua e difundir tensões. Os barris azuis também contribuem diretamente para a segurança daspessoas
que vivem nos dois lados da Linha Azul, impedindo a travessia inadvertida. Disponível em: 
<https://unifil.unmissions.org/working-unifil-laf-confirms-8-new-blue-line-points> Acesso em 08 jul 2020.
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trechos da “Blue Line”, trata-se de uma vitória da ONU que, por meio de reuniões que forcem

o  diálogo  entre  as  partes  como  “Tripartite  Meetings”17,  pavimentou  um  caminho  de

entendimento. Assim, se é possível uma espécie de entendimento a ponto de construção da

“Blue Line”, por que não o mesmo tipo de mediação para se construir uma espécie de “Blue

Line” marítima? Do ponto de vista da importância do estabelecimento de tal fronteira, volta-

se à necessidade do estabelecimento de um “Ponto zero”. Ou seja, um ponto em terra como

partida para o estabelecimento da separação dos Estados no mar. 

Já existe um caminho pavimentado em terra para uma mediação no mar - a “Blue

Line” comprova fisicamente tal  possibilidade.  Falta ainda uma disposição para trazer esse

conceito para o mar.

4.3 ARBITRAGEM

Ferramenta de negociação de possíveis conflitos, a arbitragem pode ser uma via

para mitigar contendas entre Estados por conta do caráter técnico que denota, pois necessita

de um grupo de especialistas nos assuntos dos quais são os objetos de disputa, e por seu perfil

decisório. Assim, definimos arbitragem como:

A arbitragem,  de  forma  geral,  pode  ser  definida  como um instrumento  jurídico
específico para a solução de conflitos de interesse, através da intervenção de uma ou
mais pessoas (chamadas de árbitros) que recebem seus poderes das próprias partes
interessadas na solução, através de um acordo privado, que irá orientar a atuação dos
árbitros e todo o procedimento arbitral, cujo destino será a produção de uma decisão
–  laudo  ou  sentença  arbitral  -,  que  tem  eficácia  mandatória  entre  as  partes
(FERNANDES, 2005).

Assim, deve-se dar a conotação de juizado aos árbitros, em que não caberia, de

ambas as partes, proposição de uma nova demanda sobre o assunto em lide. Ou seja, cabe à

arbitragem uma imposição de sua decisão. A arbitragem, por ter natureza autônoma, possuirá

orientações  próprias.  Ainda  assim,  seria  errôneo  afirmar  que  as  decisões  advindas  da

17 Encontros mensais com representantes do Líbano, Israel e ONU que tem por objetivo manter um canal 
aberto de diálogo entre as partes. Usado como ferramenta de destencionamento.
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arbitragem não produzem jurisprudência de causas de natureza semelhante.

4.4 UMA SAÍDA PARA A FRONTEIRA MARÍTIMA

Estudadas  as  ferramentas  possíveis  da  CNUDM e  sua  fonte  de  embasamento

técnico-legal, entende-se que, independente de um Estado ser signatário ou não, deve servir

de fonte primária de raciocínio para uma construção factível de fronteiras marítimas. Num

segundo  ato,  explanamos  a  mediação,  inclusive  com  a  ONU,  como  uma  sugestão  de

mediação,  baseada  no  trabalho  frutuoso  estabelecido  pela  concretização  da  “Blue  Line”.

Finalizando, foi verificada a questão da arbitragem como um mecanismo jurídico que, ao

mesmo tempo,  é  técnico,  mas também possui  uma maior  capacidade de coerção junto às

partes conflitantes. Assim, qual seria o caminho a se pavimentar para o estabelecimento de

uma fronteira marítima Líbano e Israel?

Inicialmente,  como  apontado  no  estudo,  há  a  necessidade  premente  de  se

estabelecer o ponto de referência em terra. Nesse aspecto, não há outro ponto mais embasado

historicamente que Ras-El-Nakura. A partir desse ponto, é possível traçar uma fronteira em

direção ao mar tomando por base a CNUDM como referencial técnico. Por conta de toda a

tensão que esse ponto pode trazer, chega-se o momento de mencionarmos a mediação, em que

a  ONU  teria  todos  os  recursos  e  a  experiência  necessários  advindos  da  UNIFIL  para

estabelecer a pacificação da separação dos Estados a partir de Ras-El-Nakura.

Tomando como alicerce a mediação do ponto em terra, destaca-se a importância

de um tríplice acordo entre Líbano, Israel e também Chipre, já que, em se estabelecendo o

ponto tríplice que separaria a fronteira marítima dos três Estados, debruçar-se-ia a partir daí

sobre  a  construção  de  um  estabelecimento  das  ZEE.  Por  fim,  ainda  há  indicação  da

necessidade  de  uma  arbitragem  internacional  para  fundamentar,  com  peso  coercitivo,  a
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imposição  de  uma  fronteira  marítima  balizada  por  sua  composição  técnica  e,  ao  mesmo

tempo, imparcial.

Por conta da complexidade da questão, do potencial econômico envolvido e do

interesse de atores internos (Israel, Líbano e Chipre) como atores externos (Turquia, Egito,

Síria, Rússia e União Europeia) fica explícito que a solução não poderia vir de um mecanismo

comum do Direito,  mas sim de um conjunto de ferramentas jurídicas que construísse um

caminho possível.

Ainda que tenhamos um entendimento que há um caminho jurídico para pacificar

a questão do estabelecimento das fronteiras marítimas de Líbano e Israel, resta ainda uma

pergunta: Qual o impacto econômico de uma arbitragem que impusesse uma fronteira para

ambas as partes?
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5 A AED, O DIP E AS APLICAÇÕES POSSÍVEIS PARA O ESTABELECIMENTO

DE FRONTEIRAS MARÍTIMAS

Foi  estabelecido,  no  capítulo  anterior,  uma  base  para  se  aplicar  um  caminho

dentro do Direito e da Lei do Mar para o estabelecimento da fronteira marítima entre Líbano e

Israel dentro da perspectiva de respeitar os posicionamentos políticos dos Estados e levando

em consideração toda a historiografia que envolve o conflito. Chegou-se a um raciocínio de

estabelecer  Ras-El-Nakura  como  ponto  referencial  em  terra.  Para  tal,  foi  levantada  a

necessidade  de uma mediação da ONU tomando por  base  todo o seu respaldo na  área e

experiência no debate entre os dois Estados, especialmente no estabelecimento da Blue Line

para, em uma segunda etapa, por meio de um acordo tríplice, fazendo valer a relação dos

Estados em questão com o Chipre, fincar um ponto em comum no mar, com esses Estados.

Como  uma  fase  final,  lançaria-se  a  mão  da  arbitragem entre  Líbano  e  Israel  dando  um

fechamento para a questão. Porém, por mais que haja um balizamento e o Direito dê respaldo

para esse raciocínio, um desses Estados terá que admitir perdas econômicas para que esse

raciocínio seja levado a cabo.

Assim, deve-se levar em consideração o impacto econômico que uma decisão de

fronteira marítima pode causar e, por mais que uma decisão jurídica esteja correta e embasada

pelo Direito positivo e normativo, os Estados poderão criar uma atmosfera em que os acordos

e os ajustes de mediação não se concretizem. Portanto, serão aprofundados os conceitos de

AED e seu uso para o Direito Internacional e como se daria essa análise para o caso em lide.

Apesar de se ter adotado a AED como ferramenta diferencial de análise jurídica,

há que se dizer que ela é ainda pouco difundida em DIP, o que causa certa curiosidade, pois

num  regime  que  não  possui  uma  força  coercitiva  central  a  fim  de  impor  normas  e

regulamentos,  há a  necessidade  da colaboração entre  Estados  Soberanos,  e  a  AED, nesse

sentido,  funciona  como uma ampliadora de possibilidades  para a  afirmação de acordos  e
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tratados.

Como a AED serve como método para análise de escolhas, pode-se, por assim

dizer, medir o comportamento do Líbano e Israel no estabelecimento da fronteira marítima

entre esses Estados, como foi estabelecido no capítulo anterior, e se seria viável a adesão à

sugestão. Ou seja, o emprego da análise poderá trazer alterações ao que foi preconcebido.

Nesse contexto, agora estudados outros aspectos da questão Líbano-Israelense, vale entender

como a AED deve funcionar em nossa análise: 

Dessa forma, a definição dos objetivos do Direito é questão política que precede à
decisão dos Estados racionais de se engajarem em negociações para formação de
normas de Direto Internacional. A AED é ferramenta importante, porém, para prever
a  capacidade  das  instituições  criadas  de  atingir  estes  objetivos,  ou  ainda  para
mensurar, antes da redação de um determinado Tratado, o tipo de estrutura da norma
internacional  que  facilitaria  o  alcance  dos  objetivos  propostos.  (HASTREITER;
WINTER, 2015)

Nesse contexto, a relação entre Estados lida com o Sistema Internacional como

um componente de um ambiente complexo sem uma definição clara de hierarquia, no qual as

partes negociam influência e poder, com intuito de garantir soberania e estabelecer um viés de

crescimento econômico. Assim, pode-se encarar os tratados internacionais como o mercado

financeiro visualiza seus contratos.

Assim, a AED, como mecanismo de análise de decisões judiciais ou de previsão

de como as partes vão se comportar com relação a perdas e ganhos, podendo viabilizar ou não

um acordo, não deverá perder do seu foco as questões morais, éticas e históricas da questão

entre  Líbano  e  Israel,  sob  pena  de  analisar  de  maneira  monocular,  apenas  enxergando  a

economia como uma saída para o estabelecimento de algum tipo de acordo entre as partes.

Seguindo esse raciocínio preventivo, vale a objetividade de Ivo Gico Jr. que sugere que se

busque a seguinte resposta: “a norma X é capaz de alcançar o resultado social desejado Y

dentro de nosso arcabouço institucional?” (GICO JR, 2010). No caso estudado, deve-se fazer

o seguinte  questionamento:  Um acordo hipotético,  seguindo o caminho  que  foi  sugerido,
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apenas à luz do Direito, seria capaz de alcançar uma concordância entre as partes e a plena

exploração da área  em disputa? Indo além, pavimentamos,  até  o  capítulo  4,  um caminho

puramente jurídico fazendo uso de suas ferramentas e verificamos que a proposição de acordo

ficou muito próxima da reclamação israelense, por conta do ponto escolhido em terra, Ras-El-

Nakura; por conta da importância do Chipre para que se tenha um acordo em que três partes

concordassem, e o estabelecimento de um ponto tríplice no mar que dividisse a ZEE dos

Estados em questão, sendo que Israel e Chipre já possuem um ponto no mar concordante, o

“Ponto 1”. Reformulando melhor a pergunta inspirada em Gico Jr.,  Será que esse acordo,

apoiado em sólidos conceitos da Lei do Mar e tratados anteriores, atingiria o seu propósito e a

concordância do governo de Beirute?

Para responder essa pergunta central  dentro do estudo, há a necessidade de se

fazer  uma  análise  baseada  nos  princípios  básicas  da  AED,  quais  sejam:  A  escassez  de

recursos,  a  racionalidade  autointeressada  dos  agentes  (ou  das  partes),  a  existência  de

incentivos e o equilíbrio, ou eficiência econômica.

5.1 A ESCASSEZ DE RECURSOS E A ESCOLHA RACIONAL ECONÔMICA

Tanto na AED como em qualquer estudo que tem a Economia como alicerce, a

escassez  de  recurso  é  um  ponto  de  partida  para  traçarmos  as  teorias  econômicas  e  as

possibilidades de se aproximar de uma espécie de bem comum, ou uma tentativa de suplantar

tal escassez otimizando recursos econômicos que se dispõe. No caso de análise fica patente

que tanto Israel como o Líbano carecem de recursos energéticos, especialmente os derivados

de hidrocarbonetos. Assim, a área de disputa, até pelas descobertas de seu potencial em gás

natural, serão alvo de disputas por poder alavancar a economia de ambas as partes. Nesse

aspecto, pode-se dizer que a conduta das partes será do tipo racional maximizadora (GICO

JR,  2010);  ou  seja,  os  Estados  em  questão  tenderão  a  agir  de  forma  a  maximizar  seus
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interesses,  visando  a  maior  área  possível  na  delimitação  das  fronteiras  marítimas.  Nesse

contexto,  uma  cooperação  voluntária  para  atingir  um  entendimento  de  ambas  as  partes

exigiria  a  imposição  jurídica,  algo  extremamente  complexo  no  Direito  Internacional,  em

virtude de não haver um órgão com poder de coerção sobre os Estados que os obrigue a

cumprir  qualquer  espécie  de  decisão  nessa  esfera  (NORTH,  1990).  Para  esse  dilema,  a

escolha racional oferece uma solução, já que os Estados tendem a aderir e respeitar acordos

firmados, visto que atendem seus interesses. Além disso, é percebido e amplamente difundido

que as  nações,  de  uma maneira  geral,  respeitam os  princípios  de  Direito  Internacional  e

cumprem  suas  obrigações  nessa  seara  (HASTREITER;  WINTER,  2015),  apesar  da

inexistência de uma figura central que os obrigue o cumprimento.

Assim, os Estados seguirão os preceitos do Direito Internacional se entenderem

que essa postura auxiliará,  de maneira  geral,  seus interesses,  confirmando que os Estados

fazem escolhas racionais e baseadas em princípios de ganhos econômicos. Por outro lado, os

Estados podem não ter todas as informações para uma tomada de decisão.  A partir  desse

pressuposto, os Estados podem tender a decidir por ideologias, fatores históricos ou influência

política interna (NORTH, 1990).

Com os recursos escassos que os Estados têm e com uma área a ser explorada que

pode reverter esse panorama, pode-se dizer que Israel e Líbano poderão mudar sua postura

para uma ideia mais colaborativa, caso a solução racional seja positiva para ambos os lados.

Ou seja, por mais reservas que se possam ter com a escolha racional, um estudo baseado nesta

pode construir  um caminho em forma de acordo,  mas é esperado que haja  disposição de

ambas as partes por uma capacidade de cessão de parte dos interesses em prol de um objetivo

maior, o que novamente, se explicaria com a Teoria dos Jogos, no exemplo das crianças e o

caderno.

Ampliando  a  questão  do  jogo  proposto,  a  partir  do  momento  em  que  é

estabelecido  um  acordo,  há  o  risco  do  não  cumprimento.  Assim,  do  ponto  de  vista  de
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Relações Internacionais, devemos conceber uma possibilidade de retaliação como parte de um

acordo a ser firmado, pois isso daria um maior respaldo e força coercitiva para o tratado em si,

o que garantiria, em tese, um ciclo de cooperação entre as partes.

Sabe-se, assim, que dentro da Escolha Racional, o Direito Internacional influencia

o comportamento dos Estados, quando estes percebem que, respeitando os preceitos da norma

jurídica internacional, podem auferir ganhos.

5.2 EXISTÊNCIA DE INCENTIVOS E A BUSCA PELO EQUILÍBRIO

O Direito, como uma ferramenta capaz de criar incentivos entre as partes, remete

ao Teorema de Coase, onde se entende que  numa situação de custos de transação zero, a

alocação final de um bem, obtida por meio da barganha entre as partes, será sempre eficiente,

não importa a configuração legal acerca da propriedade deste bem. Por outro lado, quando há

custos  de  transação,  os  Estados  aumentarão  seu  nível  de  interesse  e  diminuirão  sua

disponibilidade a ceder em uma barganha.

Dentro de uma disputa, uma estrutura bem estabelecida de incentivos para ambas

as partes é a chave para o estabelecimento de uma negociação frutífera entre Israel e Líbano.

Novamente, após firmado um acordo, este deve estabelecer quais seriam os reveses de um

não-cumprimento,  pois  isso  também  reflete  a  disposição  dos  Estados  em  cumprir,  num

mecanismo bem firmado de incentivo versus punição. Nesse aspecto, a AED estipula que as

partes,  a  partir  de  um acordo,  manterão  negociações  até  que  os  custos  da  troca  fiquem

proporcionais aos benefícios do acordo. A partir daí, os Estados estariam em uma situação de

equilíbrio, atingindo um nível ótimo de eficiência18 (PARETO, 1996) 

Delinear qual é a negociação que definiria o equilíbrio entre Israel e Líbano a fim

de delimitar a fronteira marítima e atingir, ou seja, atingir o “Ótimo de Pareto”, é o ponto

18 Chamado de “Ótimo de Pareto”.
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chave para firmar um acordo factível. Percebe-se daí, que um tratado possível vai além do que

poderia ser estabelecido friamente pelo Direito inspirado na Lei do Mar.

5.3 EFICIÊNCIA ECONÔMICA

Para que se atinja uma condição de total eficiência em negociação entre as partes,

teríamos  que  operar  em um ambiente  sem a  imprevisibilidade  que  caracteriza  o  Sistema

Internacional, onde fosse capaz antecipar todos os eventos, de forma que a negociação seria

mais segura. Como esse “estado de coisas” é utópico, os acordos entre as partes devem ter

mecanismos de flexibilização mínimos aceitáveis que se adaptem com certa facilidade aos

aspectos  dinâmicos  que  caracterizam  o  mundo  moderno.  No  entanto,  caso  os  acordos

exagerem na capacidade de se flexibilizar, abre-se a brecha de um risco de alquebramento de

obrigações assumidas.

Pode-se  assumir  o  ponto  “Ótimo  de  Pareto”  em  uma  negociação  puramente

econômica. Entretanto, quando se projeta o raciocínio para o mundo do Direito, o critério de

Pareto encontra obstáculos, já que qualquer alteração em acordos e tratados deixa a sensação

de beneficiado de um lado, e prejudicado do outro. Assim, a fim de dirimir essa impressão,

pode-se  usar  o  padrão  Kaldor-Hicks,  que  acredita  que,  mesmo  que  haja  vencedores  e

perdedores, as trocas econômicas serão eficientes, desde que o primeiro possa compensar o

segundo economicamente; ou seja, um equilíbrio entre o ganho que a parte vencedora auferiu

precisa estar equilibrado com o que a parte perdedora se prejudicou.

Assim, a principal contribuição da AED para o Direito Internacional é que, apesar

da  falta  de  uma autoridade  central  para  atuar  de  maneira  coercitiva,  a  teoria  da  escolha

racional fornece uma resposta viável para os Estados participarem da tomada de decisões,

realizarem negociações  internacionais  e  celebração  de  acordos  internacionais.  Os  Estados

fazem isso porque entendem que têm melhores  condições para atingir  seus objetivos,  não
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importa  quais  sejam.  Ou  seja,  as  partes  percebem  que  cumprir  os  compromissos

internacionais  é  uma  estratégia  para  maximizar  seus  benefícios  e,  principalmente,  dar

segurança  e  amparo  para  que  outros  Estados  ou  empresas  percebam  a  estabilidade

fundamental para o investimento.

Esmiuçada a composição da AED em três vertentes,  pode-se perceber que um

acordo  apoiado  apenas  em  condicionantes  do  Direito  do  Mar,  à  luz  da  CNUDM,  teria

problemas de aceitabilidade por parte dos Estados por conta de diversos fatores já analisados.

Por isso, a AED mostra que é possível criar um caminho viável que atenda, principalmente,

interesses econômicos das partes. Assim, partindo da premissa de que chegamos ao analisar,

de forma separada, os mecanismos do Direito Internacional, vimos a importância da mediação

da ONU estabelecendo o ponto de terra em Ras-El-Nakura. Até esse estágio, entende-se que o

Direito teria autonomia para lidar com essa questão, pois este ponto é a referência média das

reivindicações de parte a parte. 

Com relação ao ponto tríplice que separaria Israel, Líbano e Chipre, poderia ser o

“Ponto 1”, o “Ponto 23” (Figura 4) ou até um ponto médio entre esses dois. A questão é que a

AED por meio da Escolha Racional e de incentivos, buscando o equilíbrio, pode estabelecer um

ganho, ou um ponto “Ótimo de Pareto”, sem olvidar o padrão Kaldor-Hicks; ou seja, o Estado que

venha  a  obter  o  maior  ganho  deverá  se  comprometer  economicamente  a  admitir  uma

compensação para o Estado que obtivesse um menor ganho. 

No caso dos campos 8 e 9 (Figura 6), dentro do princípio de eficiência econômica,

um acordo para que as partes façam em conjunto a concessão de exploração e estabeleçam uma

porcentagem de ganho de parte a parte. Esse mecanismo seria especialmente interessante, pois

colocaria um terceiro ator negociando essa concessão e servindo como uma espécie de mediação

econômica,  fazendo  assim  a  possibilidade  de  uma  arbitragem,  que  é  um  mecanismo  mais

coercitivo, um recurso de uma instância mais distante para a questão. Assim, percebe-se que a

AED, quando afeiçoada ao DIP, pode chegar a arranjos mais flexíveis e menos incisivos aos
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interesses dos Estados e levar a cabo contendas que, pela compreensão do Direito sem a AED,

pareceriam insolúveis.
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6 CONCLUSÃO

Apresentada  a  Teoria  Econômica  do  Direito  como  a  ferramenta  que  tem  o

potencial de diferenciar e suavizar decisões jurídicas fazendo com que se atinjam soluções

mais tangíveis, principalmente no Sistema Internacional, que não possui um “árbitro maior”

com o poder de obrigar que os Estados obedeçam. Dentro da referida Teoria, a AED traça

uma crítica ao Direito, no nosso caso, o DIP, no intuito de transformar frias decisões jurídicas

em um julgamento mais bem estudado por ater-se a consequências econômicas. 

Levando em consideração também a extensa historiografia  de Líbano e Israel,

contando do período do Acordo Sykes-Picot e a Linha Paulet-Newcomb, separando à época a

Palestina e Líbano, passando pela criação e a estruturação do Estado de Israel em 1948, bem

como  sua  edificação  por  conta  das  guerras  Árabes-Israelenses,  que  serve  de  base  do

argumento judaico da fronteira Líbano-Israelense, até os dias de hoje. A tentativa até aqui era

situar o leitor da complexidade das relações entre os Estados em lide.

A partir daí, passou-se a ter arcabouço suficiente para tratar o Direito em si e as

possibilidades  do  entendimento  da  questão,  seu  balizamento  jurídico  e  as  ferramentas

aplicáveis a fim de sugerir uma solução pura, dentro dos recursos do DIP, sem levar em conta

demais  análises.  Assim,  chegou-se a  uma “fórmula”  de mediação do ponto referência  em

terra,  Ras-El-Nakura,  usando  a  estrutura  da  UNIFIL  que  vem  tendo  sucesso  no

estabelecimento de uma linha divisória terrestre entre os dois Estados, mesmo sem ser de fato

uma fronteira,  qual  seja,  a  “Blue  Line”.  Partindo  do princípio  de  que  se  chegaria  a  um

consenso entre as partes do ponto referência (Ras-El-Nakura), passaria então pela necessidade

de  uma  arbitragem  escolhida  por  Líbano  e  Israel  separadamente.  Porém,  o  problema  da

arbitragem é que esta traz consequências coercitivas, em que as partes não têm possibilidade

de recorrer da decisão; ou seja, o Acordo adquire peso de norma a ser cumprida, sob pena de

o Estado que não venha a cumprir possa sofrer sanções. Entretanto,  ainda que os Estados
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tendam  a  cumprir  as  regras  internacionais,  não  há  um órgão  centralizador  para  fazê-los

cumprir. Assim, uma arbitragem pode gerar um impasse, o que colocaria todo o esforço até

aqui citado em vão. 

Nesse aspecto, faz-se valer a AED, onde um acordo endurecido pela arbitragem,

na Teoria do Jogo proposto, colocaria em cheque todo o esforço para propiciar uma fronteira

marítima de Líbano e Israel e a possibilidade de explorar as riquezas da Bacia do Levante, o

que, via de regra, beneficiaria a economia desses Estados. Percebeu-se, então a importância de

um  estudo  voltado  para  a  AED  nos  domínios  do  DIP  no  sentido  de  suavizar  decisões

jurídicas. Conclui-se que não teria necessariamente que fazer uso da arbitragem, mas sim da

construção de um acordo em que a  parte  que fosse,  teoricamente,  mais  privilegiada  pelo

padrão  Kaldor-Hicks,  deveria  realizar  concessões  para  a  tida  parte  mais  prejudicada,

garantindo assim, um nível ótimo de eficiência, ou “ótimo de Pareto”. Esmiuçando melhor o

argumento, caso fosse decidido o “Ponto 1” como ponto de ligação com o ponto em Ras-El-

Nakura,  deveria  ser  construído  um  acordo,  de  maneira  que  Israel  compensasse

economicamente o Líbano pelo ganho de uma fronteira que, em tese, privilegiasse Israel. Do

mesmo modo, seria com o Líbano, caso o ponto escolhido fosse o “Ponto 23”.

Assim, verificou-se que o confronto, por mais complexo em termos históricos que

seja,  toma  contornos  fortemente  econômicos  e,  dentro  dos  princípios  do  Direito  e  da

Economia é possível traçar uma solução, ou seja, traçar uma fronteira marítima viável que

pode, mais que contribuir para a Economia de Israel e o Líbano, influenciar e contribuir para a

desejável paz em terra entre esses dois Estados.

Portanto, avaliar a delimitação das fronteiras marítimas entre Líbano e Israel, do

ponto de vista econômico, aliando a Ciência Econômica com o Direito por meio da AED

tornou-se factível e, por isso, entende-se que o objetivo do trabalho foi alcançado como uma

outra perspectiva do DIP.
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ANEXO A – Modelo de Jogo entre Israel e Líbano 

Figura 1

Figura 1: Modelo de jogo entre Israel e Líbano

Fonte: MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução
de Rachel Sztajn. São Paulo: Atlas S.A., 2015. 678 p. Título original: Analyse économique du
droit.
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Anexo B: Mapa Proveniente do Acordo Sykes-Picot 

Figura 2

Figura 2: Mapa Proveniente do Acordo Sykes-Picot 

Fonte: Disponível em <https://www.firstworldwar.com/source/sykespicot.htm>. Acesso em 30

jun. 2020.

https://www.firstworldwar.com/source/sykespicot.htm
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ANEXO C – Território do Líbano reconhecido pela ONU

Figura 3

Figura 3 - Território do Líbano  reconhecido pela ONU

Fonte: UNIFIL, 2019. Disponível em <https://unifil.unmissions.org/unifil-maps >. Acesso em 30

jun. 2020.
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ANEXO D – Área em Disputa na Fronteira Marítima entre Israel e Líbano

Figura 4

Figura 4 - Área em Disputa na Fronteira Marítima entre Israel e Líbano. 

Fonte:  Lebanon´s  Pressing  Issues.  Disponível  em  <http://www.georgessassine.com/lebanon-

maritime-border-petroleum/>. Acesso em 30 jun. 2020.

http://www.georgessassine.com/lebanon-maritime-border-petroleum/
http://www.georgessassine.com/lebanon-maritime-border-petroleum/
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ANEXO E – Estabelecimento do “Ponto 1” e “Ponto 23”

Figura 5

Figura 5 – Estabelecimento do “Ponto 1” e “Ponto 23”.

Fonte: ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Fronteiras no Leste do Mar Mediterrâ-
neo. 2. Ed. [Sl; sn], Escala natural 1:950.000 (notas do autor).

Estabelecimento do “Ponto 1” – 2007
Acordo Líbano e Chipre 

(nunca ratificado pelo Líbano)

Estabelecimento do “Ponto 23”
JUL 2010

Líbano encaminha para ONU

17km de distância 
separam o Ponto 1 
do Ponto 23
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ANEXO F – Mapeamento dos Campos de Exploração da Bacia do Levante

Figura 6

Figura 6 – Mapeamento dos Campos de Exploração da Bacia do Levante

Fonte:  https://www.offshore-mag.com/geosciences/article/16770019/lebanese-offshore-

licensing-round-back-on-agenda. 
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	Tanto na AED como em qualquer estudo que tem a Economia como alicerce, a escassez de recurso é um ponto de partida para traçarmos as teorias econômicas e as possibilidades de se aproximar de uma espécie de bem comum, ou uma tentativa de suplantar tal escassez otimizando recursos econômicos que se dispõe. No caso de análise fica patente que tanto Israel como o Líbano carecem de recursos energéticos, especialmente os derivados de hidrocarbonetos. Assim, a área de disputa, até pelas descobertas de seu potencial em gás natural, serão alvo de disputas por poder alavancar a economia de ambas as partes. Nesse aspecto, pode-se dizer que a conduta das partes será do tipo racional maximizadora (GICO JR, 2010); ou seja, os Estados em questão tenderão a agir de forma a maximizar seus interesses, visando a maior área possível na delimitação das fronteiras marítimas. Nesse contexto, uma cooperação voluntária para atingir um entendimento de ambas as partes exigiria a imposição jurídica, algo extremamente complexo no Direito Internacional, em virtude de não haver um órgão com poder de coerção sobre os Estados que os obrigue a cumprir qualquer espécie de decisão nessa esfera (NORTH, 1990). Para esse dilema, a escolha racional oferece uma solução, já que os Estados tendem a aderir e respeitar acordos firmados, visto que atendem seus interesses. Além disso, é percebido e amplamente difundido que as nações, de uma maneira geral, respeitam os princípios de Direito Internacional e cumprem suas obrigações nessa seara (HASTREITER; WINTER, 2015), apesar da inexistência de uma figura central que os obrigue o cumprimento.
	Assim, os Estados seguirão os preceitos do Direito Internacional se entenderem que essa postura auxiliará, de maneira geral, seus interesses, confirmando que os Estados fazem escolhas racionais e baseadas em princípios de ganhos econômicos. Por outro lado, os Estados podem não ter todas as informações para uma tomada de decisão. A partir desse pressuposto, os Estados podem tender a decidir por ideologias, fatores históricos ou influência política interna (NORTH, 1990).
	Com os recursos escassos que os Estados têm e com uma área a ser explorada que pode reverter esse panorama, pode-se dizer que Israel e Líbano poderão mudar sua postura para uma ideia mais colaborativa, caso a solução racional seja positiva para ambos os lados. Ou seja, por mais reservas que se possam ter com a escolha racional, um estudo baseado nesta pode construir um caminho em forma de acordo, mas é esperado que haja disposição de ambas as partes por uma capacidade de cessão de parte dos interesses em prol de um objetivo maior, o que novamente, se explicaria com a Teoria dos Jogos, no exemplo das crianças e o caderno.
	Ampliando a questão do jogo proposto, a partir do momento em que é estabelecido um acordo, há o risco do não cumprimento. Assim, do ponto de vista de Relações Internacionais, devemos conceber uma possibilidade de retaliação como parte de um acordo a ser firmado, pois isso daria um maior respaldo e força coercitiva para o tratado em si, o que garantiria, em tese, um ciclo de cooperação entre as partes.
	Sabe-se, assim, que dentro da Escolha Racional, o Direito Internacional influencia o comportamento dos Estados, quando estes percebem que, respeitando os preceitos da norma jurídica internacional, podem auferir ganhos.
	5.2 EXISTÊNCIA DE INCENTIVOS E A BUSCA PELO EQUILÍBRIO
	O Direito, como uma ferramenta capaz de criar incentivos entre as partes, remete ao Teorema de Coase, onde se entende que numa situação de custos de transação zero, a alocação final de um bem, obtida por meio da barganha entre as partes, será sempre eficiente, não importa a configuração legal acerca da propriedade deste bem. Por outro lado, quando há custos de transação, os Estados aumentarão seu nível de interesse e diminuirão sua disponibilidade a ceder em uma barganha.
	Dentro de uma disputa, uma estrutura bem estabelecida de incentivos para ambas as partes é a chave para o estabelecimento de uma negociação frutífera entre Israel e Líbano. Novamente, após firmado um acordo, este deve estabelecer quais seriam os reveses de um não-cumprimento, pois isso também reflete a disposição dos Estados em cumprir, num mecanismo bem firmado de incentivo versus punição. Nesse aspecto, a AED estipula que as partes, a partir de um acordo, manterão negociações até que os custos da troca fiquem proporcionais aos benefícios do acordo. A partir daí, os Estados estariam em uma situação de equilíbrio, atingindo um nível ótimo de eficiência (PARETO, 1996)
	Delinear qual é a negociação que definiria o equilíbrio entre Israel e Líbano a fim de delimitar a fronteira marítima e atingir, ou seja, atingir o “Ótimo de Pareto”, é o ponto chave para firmar um acordo factível. Percebe-se daí, que um tratado possível vai além do que poderia ser estabelecido friamente pelo Direito inspirado na Lei do Mar.
	5.3 EFICIÊNCIA ECONÔMICA
	Para que se atinja uma condição de total eficiência em negociação entre as partes, teríamos que operar em um ambiente sem a imprevisibilidade que caracteriza o Sistema Internacional, onde fosse capaz antecipar todos os eventos, de forma que a negociação seria mais segura. Como esse “estado de coisas” é utópico, os acordos entre as partes devem ter mecanismos de flexibilização mínimos aceitáveis que se adaptem com certa facilidade aos aspectos dinâmicos que caracterizam o mundo moderno. No entanto, caso os acordos exagerem na capacidade de se flexibilizar, abre-se a brecha de um risco de alquebramento de obrigações assumidas.
	Pode-se assumir o ponto “Ótimo de Pareto” em uma negociação puramente econômica. Entretanto, quando se projeta o raciocínio para o mundo do Direito, o critério de Pareto encontra obstáculos, já que qualquer alteração em acordos e tratados deixa a sensação de beneficiado de um lado, e prejudicado do outro. Assim, a fim de dirimir essa impressão, pode-se usar o padrão Kaldor-Hicks, que acredita que, mesmo que haja vencedores e perdedores, as trocas econômicas serão eficientes, desde que o primeiro possa compensar o segundo economicamente; ou seja, um equilíbrio entre o ganho que a parte vencedora auferiu precisa estar equilibrado com o que a parte perdedora se prejudicou.
	Assim, a principal contribuição da AED para o Direito Internacional é que, apesar da falta de uma autoridade central para atuar de maneira coercitiva, a teoria da escolha racional fornece uma resposta viável para os Estados participarem da tomada de decisões, realizarem negociações internacionais e celebração de acordos internacionais. Os Estados fazem isso porque entendem que têm melhores condições para atingir seus objetivos, não importa quais sejam. Ou seja, as partes percebem que cumprir os compromissos internacionais é uma estratégia para maximizar seus benefícios e, principalmente, dar segurança e amparo para que outros Estados ou empresas percebam a estabilidade fundamental para o investimento.
	Esmiuçada a composição da AED em três vertentes, pode-se perceber que um acordo apoiado apenas em condicionantes do Direito do Mar, à luz da CNUDM, teria problemas de aceitabilidade por parte dos Estados por conta de diversos fatores já analisados. Por isso, a AED mostra que é possível criar um caminho viável que atenda, principalmente, interesses econômicos das partes. Assim, partindo da premissa de que chegamos ao analisar, de forma separada, os mecanismos do Direito Internacional, vimos a importância da mediação da ONU estabelecendo o ponto de terra em Ras-El-Nakura. Até esse estágio, entende-se que o Direito teria autonomia para lidar com essa questão, pois este ponto é a referência média das reivindicações de parte a parte.
	Com relação ao ponto tríplice que separaria Israel, Líbano e Chipre, poderia ser o “Ponto 1”, o “Ponto 23” (Figura 4) ou até um ponto médio entre esses dois. A questão é que a AED por meio da Escolha Racional e de incentivos, buscando o equilíbrio, pode estabelecer um ganho, ou um ponto “Ótimo de Pareto”, sem olvidar o padrão Kaldor-Hicks; ou seja, o Estado que venha a obter o maior ganho deverá se comprometer economicamente a admitir uma compensação para o Estado que obtivesse um menor ganho.
	No caso dos campos 8 e 9 (Figura 6), dentro do princípio de eficiência econômica, um acordo para que as partes façam em conjunto a concessão de exploração e estabeleçam uma porcentagem de ganho de parte a parte. Esse mecanismo seria especialmente interessante, pois colocaria um terceiro ator negociando essa concessão e servindo como uma espécie de mediação econômica, fazendo assim a possibilidade de uma arbitragem, que é um mecanismo mais coercitivo, um recurso de uma instância mais distante para a questão. Assim, percebe-se que a AED, quando afeiçoada ao DIP, pode chegar a arranjos mais flexíveis e menos incisivos aos interesses dos Estados e levar a cabo contendas que, pela compreensão do Direito sem a AED, pareceriam insolúveis.
	6 CONCLUSÃO
	Apresentada a Teoria Econômica do Direito como a ferramenta que tem o potencial de diferenciar e suavizar decisões jurídicas fazendo com que se atinjam soluções mais tangíveis, principalmente no Sistema Internacional, que não possui um “árbitro maior” com o poder de obrigar que os Estados obedeçam. Dentro da referida Teoria, a AED traça uma crítica ao Direito, no nosso caso, o DIP, no intuito de transformar frias decisões jurídicas em um julgamento mais bem estudado por ater-se a consequências econômicas.
	Levando em consideração também a extensa historiografia de Líbano e Israel, contando do período do Acordo Sykes-Picot e a Linha Paulet-Newcomb, separando à época a Palestina e Líbano, passando pela criação e a estruturação do Estado de Israel em 1948, bem como sua edificação por conta das guerras Árabes-Israelenses, que serve de base do argumento judaico da fronteira Líbano-Israelense, até os dias de hoje. A tentativa até aqui era situar o leitor da complexidade das relações entre os Estados em lide.
	A partir daí, passou-se a ter arcabouço suficiente para tratar o Direito em si e as possibilidades do entendimento da questão, seu balizamento jurídico e as ferramentas aplicáveis a fim de sugerir uma solução pura, dentro dos recursos do DIP, sem levar em conta demais análises. Assim, chegou-se a uma “fórmula” de mediação do ponto referência em terra, Ras-El-Nakura, usando a estrutura da UNIFIL que vem tendo sucesso no estabelecimento de uma linha divisória terrestre entre os dois Estados, mesmo sem ser de fato uma fronteira, qual seja, a “Blue Line”. Partindo do princípio de que se chegaria a um consenso entre as partes do ponto referência (Ras-El-Nakura), passaria então pela necessidade de uma arbitragem escolhida por Líbano e Israel separadamente. Porém, o problema da arbitragem é que esta traz consequências coercitivas, em que as partes não têm possibilidade de recorrer da decisão; ou seja, o Acordo adquire peso de norma a ser cumprida, sob pena de o Estado que não venha a cumprir possa sofrer sanções. Entretanto, ainda que os Estados tendam a cumprir as regras internacionais, não há um órgão centralizador para fazê-los cumprir. Assim, uma arbitragem pode gerar um impasse, o que colocaria todo o esforço até aqui citado em vão.
	Nesse aspecto, faz-se valer a AED, onde um acordo endurecido pela arbitragem, na Teoria do Jogo proposto, colocaria em cheque todo o esforço para propiciar uma fronteira marítima de Líbano e Israel e a possibilidade de explorar as riquezas da Bacia do Levante, o que, via de regra, beneficiaria a economia desses Estados. Percebeu-se, então a importância de um estudo voltado para a AED nos domínios do DIP no sentido de suavizar decisões jurídicas. Conclui-se que não teria necessariamente que fazer uso da arbitragem, mas sim da construção de um acordo em que a parte que fosse, teoricamente, mais privilegiada pelo padrão Kaldor-Hicks, deveria realizar concessões para a tida parte mais prejudicada, garantindo assim, um nível ótimo de eficiência, ou “ótimo de Pareto”. Esmiuçando melhor o argumento, caso fosse decidido o “Ponto 1” como ponto de ligação com o ponto em Ras-El-Nakura, deveria ser construído um acordo, de maneira que Israel compensasse economicamente o Líbano pelo ganho de uma fronteira que, em tese, privilegiasse Israel. Do mesmo modo, seria com o Líbano, caso o ponto escolhido fosse o “Ponto 23”.
	Assim, verificou-se que o confronto, por mais complexo em termos históricos que seja, toma contornos fortemente econômicos e, dentro dos princípios do Direito e da Economia é possível traçar uma solução, ou seja, traçar uma fronteira marítima viável que pode, mais que contribuir para a Economia de Israel e o Líbano, influenciar e contribuir para a desejável paz em terra entre esses dois Estados.
	Portanto, avaliar a delimitação das fronteiras marítimas entre Líbano e Israel, do ponto de vista econômico, aliando a Ciência Econômica com o Direito por meio da AED tornou-se factível e, por isso, entende-se que o objetivo do trabalho foi alcançado como uma outra perspectiva do DIP.
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