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1. OBJETIVO 

A disciplina apresenta uma visão panorâmica dos temas mais importantes do Direito do Mar na 
atualidade, a partir dos princípios cardeais da disciplina. Trata-se de compreender o mar, por um 
lado, como espaço integrado, sujeito a uma regulamentação de fundamento único e objeto de 
interesses comuns da sociedade internacional. Por outro lado, será apresentado o mar como local 
de extensão e conflitos entre os poderes, jurisdição e interesses particulares dos Estados. Para 
deixar claras as duas perspectivas e sua oposição, as aulas versarão sobre princípios, e não 
diretamente sobre espaços marítimos, ao contrário do método mais comum nos manuais de Direito 
do Mar. Espera-se que, ao fim do curso, o aluno seja capaz de (i) compreender o Direito do Mar como 
ramo autônomo do Direito Internacional, dotado de suas próprias fontes normativas e mecanismos 
de adequação de condutas; (ii) empreender pesquisa autônoma sobre qualquer tema relacionado 
ao Direito do Mar; (iii) analisar os aspectos jurídicos dos diversos âmbitos da relação do homem 
com o mar. 

 

 

2. EMENTA 

Formação histórica do Direito do Mar. A III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a 
Convenção de Montego Bay. A liberdade dos mares. Soberania estatal e jurisdição sobre o mar. 
Jurisdição pessoal e territorial sobre o mar. Cooperação interestatal no Direito do Mar. Patrimônio 
comum da humanidade. Governança dos mares. Desenvolvimento sustentável. Proteção do ambiente 
marinho. 
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3. CRONOGRAMA GERAL 

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 06 – AULA 3    

 13 – AULA 4   10 – ENTREGA 
DOS TRABALHOS 

 20 – AULA 5    

23 – AULA 1     

30 – AULA 2     

 

4. PROGRAMA DAS AULAS 

Aula Data Conteúdo 

01 23AGO 

Tema: Formação histórica do Direito do Mar 

Leituras prévias: 

• BEDERMAN, James. The Sea. In: FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne (eds.). 
The Oxford Handbook of the History of International Law. New York: 
Oxford Universitary Press, 2013. 

• TANAKA, Yoshifumi. The International Law of the Sea, 3rd ed. Cambridge; 
New York: Cambridge Universitary Press, 2019, Capítulo 1, p. 3-52.  

• PCIJ. Permanent Court of International Justice. The S.S. Lotus Case. 

02 30AGO 

Tema: Liberdade dos mares 

Leituras prévias: 

• OXMAN, Bernard. The Territorial Temptation: a Siren Song at Sea. 100 
American Journal of International Law 830 (2006). 

• DOUSSIS, Emmanuella. Marine Scientific Research: Taking Stock and 
Looking Ahead. In: ANDREONE, Gemma (ed.). The Future of the Law of the 
Sea. Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests. 
Springer: 2017, p. 87-104. 

• ICJ. International Court of Justice. Corfu Channel Case. Judgment of April 
9th, 1949. 

03 06SET 

Tema: Soberania e jurisdição 

Leitura prévia: 

• GAVOUNELI, Maria. Functional Jurisdiction in the Law of the Sea. Leiden 
/ Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007, pags. 1-130 
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04 13SET 

Tema: Cooperação no Direito do Mar 

Leituras prévias: 

• SERDY, Andrew. Managing Transboundary Fish Stocks for Sustainability. In: 
JENSEN, Øystein (ed.). The Development of the Law of the Sea 
Convention: the Role of International Courts and Tribunals. 
Cheltenham/UK; Northampton, MA / USA: Edward Elgar, 2020, p. 104-138. 

• VAN LOGCHEM, Youri. The Rights and Obligations of States in Disputed 
Maritime Areas. Cambridge: Cambridge University Press, 2021, pp. 1-90. 

05 20SET 

Tema: Patrimônio comum da humanidade e Bens comuns no oceano 

Leituras prévias: 

• OCHOA, Christiana. Contracts on the Seabed. Yale Journal of International 
Law, vol. 46, n. 1, 2021.  Disponível em: < 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790524 >. 

• BLYTHE, Jessica L. et al. The Politics of Ocean Governance Transformations. 
Frontiers in Marine Science, 02 July 2021. Disponível em: < 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2021.634718/full#h
6 >. 

 
 

5. METODOLOGIA DAS AULAS  

 
1) As aulas consistirão em discussão orientada a partir dos textos indicados, que devem ser lidos 

previamente. O tema de cada aula será tratado tanto de modo geral, a partir de suas manifestações 
nas diversas realidades do Direito do Mar, quanto em particular, a partir de um texto que manifeste 
o desenvolvimento mais recente da disciplina em algum campo específico. 

2) Todas as leituras indicadas estão em: < https://www.dropbox.com/sh/w5ac0993pw4rmvo/AAC-
MwvxLTHyOQAgamUe2zA2a?dl=0 >, a não ser quando houver outro link junto à referência. 

3) Antes de cada aula, os alunos receberão cerca de três perguntas relativas ao respectivo texto, para 
orientá-los na leitura. Estas perguntas também serão feitas durante a aula, como forma de 
introduzir as discussões. Espera-se que os alunos estejam prontos para respondê-las, oralmente e 
com objetividade, quando questionados pelo professor em aula. A pergunta oral pode ser dirigida 
a um aluno específico, escolhido aleatoriamente no momento. 

4) Cada aluno deverá escolher duas aulas para responder por escrito às questões sobre o texto, em 1-
2 páginas. As respostas devem ser enviadas ao professor, por e-mail, até uma hora antes do início 
da aula. O processo de escolha das aulas por cada aluno será feito por e-mail, antes do início do 
curso, em comunicação mediada pelo professor, de modo que haja uma distribuição paritária de 
alunos por aulas. 

5) As aulas terão a duração de 3 horas, incluindo um intervalo de 15-20 minutos. 

6) As demais questões devem ser observadas à luz do Regulamento do PPGEM.  
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6. AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E PRAZOS 

 
I- REACTION PAPER 

O discente deverá escolher uma aula e elaborar um “reaction paper” a respeito, nos moldes descritos 
a seguir: Trata-se de um pequeno trabalho escrito, de não mais de 2mil palavras, contendo sua reação 
ao texto para discussão, a partir de algum tópico que tenha sido debatido durante a aula. O “reaction 
paper” deve conter a contextualização do tópico escolhido, uma breve síntese do que foi debatido a 
respeito na aula e/ou no texto, e a posição pessoal do discente, que deverá estar embasada por, ao 
menos, uma referência que não conste da bibliografia obrigatória. A presença de remissões e 
referências às outras aulas do curso será valorada positivamente. O trabalho deve ser enviado em 
formato Word ou equivalente, editável, ao professor até 10/12/2022. 
 

II- LEITURAS PRÉVIAS 
A falta das leituras prévias, evidenciada pela falta de respostas quando perguntado sobre os textos ou 
pela não entrega das respostas por escrito, acarretará numa diminuição do conceito relativo ao 
trabalho. 
 

III- CÁLCULO DA NOTA: 
Os conceitos são: A – Excelente; B – Muito Bom; C – Bom; D – Deficiente e E – Reprovado. 

O conceito “D”, se atribuído como conceito final, exigirá uma nova avaliação, mediante trabalho a ser 

combinado com o professor. A nota “E” acarreta na reprovação do aluno. 

 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS  
1) Esta disciplina possui carga de leitura média, considerando o nível de pós-graduação. A leitura 
prévia dos textos é imprescindível ao bom andamento do curso. 

2) Serão considerados reprovados os discentes que faltarem a mais de 25% das atividades da 
disciplina, o que corresponde a mais de uma aula. 

 
8. CONTATO DO PROFESSOR 
Rafael Zelesco Barretto – rafael.zelesco@marinha.mil.br  


