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 “Em Busca do Consenso” é um título que expressa de forma adequada o con-
teúdo deste livro, por expressar, em si, o rumo que orientou as discussões da Terceira 
Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, conclave de grande relevância 
e longa duração que produziu uma das mais importantes molduras jurídicas inter-
nacionais da Humanidade: a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM), também conhecida por Convenção da Jamaica.

 O mar tem sido historicamente objeto de conflitos de uso e de interesses entre 
os países, especialmente os de ordem econômica e estratégica, o que se deve ao fato 
de os oceanos serem, além de outros fatores, fonte de recursos naturais essenciais à 
vida em nosso planeta e importantes vias de transporte entre os Estados Nacionais.

 A Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi idealizada 
e se desenvolveu com o objetivo de produzir normas balizadoras para o uso harmo-
nioso do espaço oceânico.

 Este livro faz uma verdadeira radiografia do referido conclave. Nele, o autor, 
Almirante-de-Esquadra AIRTON RONALDO LONGO  - mercê de seu conhecimento con-
sistente e de sua dedicação duradoura ao estudo do assunto e, ainda, por força de 
sua condição de testemunha ocular e membro atuante da Delegação Brasileira nos 4 
anos finais daquela Conferência  - apresenta, em texto fluente, um precioso registro 
histórico sobre o desenvolvimento das negociações e cita nominadamente os diversos 
membros da Delegação: diplomatas, oficiais da Marinha, juristas, professores e políti-
cos.

 O autor não só reporta, mas analisa e justifica as posições adotadas pela nossa 
e por outras Delegações; destaca a importância da contribuição da Marinha do Brasil 
ao relevante desempenho da Delegação Brasileira na Conferência; registra e ressalta 
a criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) e o importante 
papel desse colegiado e seus programas estratégicos de pesquisa científica no âmbito 
da Convenção, que concorrem para a harmonização de interesses e conflitos e para a 
Governança e o Uso Compartilhado dos Oceanos.

 O autor discorre, com riqueza de informações, sobre o conteúdo amplo da Con-
venção que, em seus mais de 400 artigos, aborda quase todas as questões relativas ao 
mar.

 Nesse sentido, seu livro descreve o contexto em que foram discutidos e adota-
dos conceitos polêmicos, a exemplo de Passagem Inocente e de Patrimônio Comum 
da Humanidade, cuja concepção se consagrou na implementação da Parte XI, questão 
controversa que impediu o pleno consenso da Convenção.

 São inúmeros os fatos, considerações e análises que o livro traz ao leitor, in-
clusive no tocante aos benefícios que o Brasil alcançou em decorrência do importan-
te desempenho de sua Delegação na Conferência, praticamente confirmando, na Zona 
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Econômica Exclusiva (ZEE), os direitos que estabelecera, de forma unilateral, quando 
adotou um “Mar Territorial de 200 milhas”.

 Em contraponto, o autor considera que a ampliação da área de jurisdição de um 
país costeiro implica, também, acréscimo de deveres e de meios para seu cumprimen-
to, dentre os quais a formação de um Poder Naval compatível com esses compromis-
sos.

 Assim, se a CNUDM é tida, por analogia, como a “Bíblia dos Mares”, é lícito con-
siderar que a presente publicação, de autoria do Almirante LONGO, se constitui em 
exegese necessária à compreensão dos conceitos, conflitos e interesses que moveram 
a Conferência e sua Convenção.

 Ao meu ver, “Em Busca do Consenso” se consubstancia em valioso documento 
histórico, cuja leitura recomendo com empenho  - seja como fonte de estudo ou de sim-
ples consulta  - a todos os profissionais que lidam ou se interessam pelas questões relevantes 
do mar, especialmente os oficiais de Marinha.

Julio Soares de Moura Neto
Almirante-de-Esquadra

Comandante da Marinha/Coordenador da CIRM
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 – Pai, por que você não aproveita a oportunidade para escrever o livro que você 
sempre pensou em fazer? 

 Em 1972, fui designado para servir no Estado-Maior da Armada (EMA) como As-
sistente do Subchefe de Planejamento Administrativo e Estratégico, Almirante Ibsen de 
Gusmão Câmara. Com ele, aprofundei meus conhecimentos sobre os pormenores das 
questões que então envolviam o Direito do Mar. 

 Nos múltiplos afazeres da Subchefia e, principalmente, nos relacionados à ela-
boração do Plano Estratégico da Marinha, trabalho que envolvia tudo que dissesse 
respeito ao Brasil e ao Mundo, em particular, o que trouxesse consequências para as 
atividades navais e relacionadas ao mar, participavam Oficiais que vieram a estar am-
plamente ligados às negociações realizadas nas sessões iniciais da Terceira Conferência 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Comandantes Murilo Souto Maior, Dolmar 
Fernandes Natário e Paulo Augusto Garcia Dumont, com os quais tive a oportunidade 
de conviver até agosto de 1974, época em que começavam as atividades da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM). 

 Voltei ao EMA, em 1977, para a Subchefia de Estratégia. Nessa ocasião, os Co-
mandantes Dumont e Paulo Sérgio dos Santos representavam a Marinha nas sessões da 
Conferência. Em 1979, por sugestão do Comandante Dumont, fui indicado, pelo Almi-
rante Mario Cesar Flores, ao Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), para integrar a 
Delegação Brasileira à Terceira Conferência, em substituição ao Comandante Dumont, 
designado para outra comissão.

 Na Conferência, passei a trabalhar com o Embaixador Carlos Calero Rodriguez, 
Chefe da Delegação, o Ministro Sergio Martins Thompson Flores, o Primeiro-Secretário 
José Mauricio de Figueiredo Bustani, e o Primeiro-Secretário Renato Xavier. Além des-
ses delegados, compunham a delegação, como assessores, o Professor Vicente Marotta 
Rangel, da Universidade de São Paulo, o Professor Melquiades Pinto Paiva, do Ministério 
das Minas e Energia e o Comandante Luiz Eduardo Silva Cerqueira, da Marinha, servindo 
no Conselho de Segurança Nacional. 

 Nas sessões seguintes, retornaram à Delegação, como delegados, os Conselhei-
ros Luiz Augusto de Araujo Castro e Luiz Felipe Macedo Soares e passaram a integrá-la, 
como assessores, o Segundo-Secretário Antonio José Vallim Guerreiro e, em 1980, o 
Comandante Hermes Eduardo Moreira, em substituição ao Comandante Sergio, que fa-
leceu em Brasília. Em 1981, o Dr. Walter de Sá Leitão, do Ministério de Minas e Energia, 
compareceu como mais um dos assessores e, na última sessão, em 1982, o Comandan-
te Álvaro Sálio Teixeira Rodrigues substituiu o Comandante Cerqueira.

 No período em que permaneci na Delegação, os Almirantes Geraldo Sylvio Cravo 
Guimarães e Victor Alberico Boisson Moraes coordenavam, no EMA, as atividades rela-
cionadas ao Direito do Mar. Sempre que necessário e quando partíamos para reuniões 
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da Conferência, ou delas regressávamos, éramos recebidos pelo Chefe do Estado Maior 
da Armada, Almirante Carlos Auto de Andrade e, posteriormente, Almirante Roberto 
Andersen Cavalcante. No intervalo entre as sessões da Conferência, além das atividades 
normais da Subchefia e dos trabalhos em andamento, elaborávamos relatórios, reali-
závamos palestras e participávamos de reuniões relacionadas à Conferência. Também 
eram preparados relatórios para o CEMA e sumários para o Ministro da Marinha, Almi-
rante Maximiano Eduardo da Silva Fonseca. 

 A partir da sessão da Conferência realizada em julho/agosto de 1980, a Delegação 
Brasileira passou a contar com observadores parlamentares. Dessa primeira vez, foram 
incluídos os Senadores Milton Cabral e José Richa, e os Deputados Hugo Nardine, Clau-
dio Sales e Joaquim Carlos Del Bosco Amaral. 

 Em janeiro de 1981, fui transferido para servir no Comando da Esquadra do Atlân-
tico da Marinha dos Estados Unidos da América, CINCLANTFLT, em Norfolk, Virginia. 
Alguns meses antes de sair do EMA, o CEMA, Almirante Andersen, comunicou-me que, 
mesmo servindo no CINCLANTFLT, eu continuaria integrando a delegação brasileira à 
Terceira Conferência. Em Norfolk, o Almirante Harry D. Train II, que além de Chefe da 
Esquadra do Atlântico, acumulava os comandos do Atlântico e das Forças Aliadas da 
OTAN no Atlântico, quando eu saia para comparecer às sessões da Conferência, ou delas 
regressava, chamava-me para trocar ideias sobre as atividades em andamento. Nessa 
quadra, os Estados Unidos da América, com a posse do Presidente Reagan, haviam de-
cidido reestudar os trabalhos da Conferência, e o Almirante sempre queria saber, por 
outras fontes, como eram vistas as posições norte-americanas. A partir da sessão da 
Conferência realizada em março/abril de 1981, passei a enviar, de Norfolk, relatórios ao 
EMA com informações sobre os acontecimentos das reuniões, sempre via Adido Naval 
do Brasil nos Estados Unidos e Canadá. Nesse evento, os Senadores Paulo Brossard e 
Dirceu Cardoso e os Deputados Rogério Rego, Pedro Collin e Walmor de Luca foram os 
observadores parlamentares enviados à Conferência.

 Na sessão seguinte, realizada em agosto de 1981, em Genebra, os Senadores Mil-
ton Cabral e Marcos Freire e os Deputados Alcebíades de Oliveira e Angelino Rosa fize-
ram parte da Delegação Brasileira como observadores parlamentares. Quando regressei 
de Genebra para Norfolk, o Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, por intermédio 
do Adido Naval, convidou-me para receber a Medalha Mérito Rio Branco, em Washing-
ton. Foi recebida com muita satisfação porque era a primeira condecoração que me 
distinguia fora do âmbito naval. O Adido Naval, Almirante Renato de Miranda Monteiro, 
programou uma palestra sobre o andamento da Terceira Conferência para eu realizar na 
Embaixada do Brasil, em Washington, na tarde do dia em que receberia a condecoração. 

 No último período de sessões da Conferência, os Senadores Milton Cabral e José 
Fragelli e os Deputados Cardoso de Almeida, Rogério Rego e Newton Cardoso participa-
ram da Delegação Brasileira como observadores parlamentares e, em reunião histórica, 
foi adotada a Convenção.

 Ao regressar ao Brasil no início de 1983, participei de um painel sobre a Conferên-
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cia na Escola de Guerra Naval (EGN). No ano seguinte, como aluno do Curso de Política e 
Estratégia Marítimas dessa Escola, entre muitos trabalhos realizados, preparei um sobre 
“Os Interesses Marítimos Brasileiros e a Terceira Conferência sobre o Direito do Mar”.

 Seguiu-se um período em que, sempre que chamado, participava de eventos re-
lacionados à Conferência e à Convenção, inclusive na CIRM, onde compareci com o 
professor Vicente Marotta Rangel. Promovido a Contra-Almirante, em março de 1990, 
servi como Subchefe de Organização do EMA. Estávamos às voltas com a Comissão Pre-
paratória da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e do Tribunal Internacional 
do Direito do Mar e preparando a atualização da legislação brasileira, quando o Almiran-
te Arlindo Vianna Filho, Diretor da EGN, convidou-me para apresentar palestra sobre a 
Conferência naquela Escola. Em 1993, já como Subchefe de Planejamento do Comando 
de Operações Navais, preparamos, com importantes participações dos Comandantes 
Napoleão Bonaparte Gomes e Paulo Cesar dos Santos Gonçalves, as Normas sobre a 
Patrulha das Águas Jurisdicionais Brasileiras.

 Em 1998, quando comandei o Oitavo Distrito Naval, em São Paulo, voltei a me  
envolver com o Direito do Mar. Inicialmente, a Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR 
- SP - Capital) promoveu um Curso de Difusão Cultural, “As Águas no Limiar do Século 
XXI”, e solicitou realizá-lo na sede do Distrito Naval. Em seguida, o Presidente do Tribu-
nal Marítimo, Almirante Mario Augusto de Camargo Ozório, pediu-me que proferisse 
palestra sobre o Direito do Mar na Faculdade Ibero Americana de São Paulo. No ano 
seguinte, abordei o mesmo tema para os alunos da Universidade de Sorocaba e para a 
SOAMAR  - Sorocaba.

 No início de 2012, fui consultado sobre a possibilidade de preparar um trabalho 
sobre as negociações para os termos finais da Convenção da Jamaica, “o debate em 
busca do consenso”, para ser incluído como capítulo do livro “O Direito do Mar em foco: 
reflexos e desafios a partir da Convenção da Jamaica”. Meses depois, em outubro, re-
cebi nova consulta para realizar uma apresentação em seminário na EGN (“O Direito do 
Mar em Foco”), versando sobre o mesmo tema.

 Foi quando meu filho mais novo, Mauricio, indagou: – Pai, por que você não apro-
veita a oportunidade para escrever o livro que você sempre pensou em fazer?

 É que, desde que preparei o trabalho para a EGN, em 1984, não era meu desejo 
escrever sobre esse tema nos moldes previstos para sua elaboração. Precisava fazê-
-lo em cinquenta páginas e eu considerava ser pouco espaço para abordar o que eu 
imaginava escrever sobre esse assunto. Pretendia, em outra oportunidade, tratar dessa 
matéria. Não obstante, aceitei a sugestão de alguns colegas e realizei o trabalho. Mas 
criei anexos para acrescentar maiores esclarecimentos relativos às pesquisas realizadas. 

 Muitas das palestras que apresentei basearam-se no trabalho que preparei na 
EGN, enfocando mais ou menos pormenores dos nele contidos, às vezes, abordando 
outros aspectos mais pertinentes, dependendo da plateia para a qual eram dirigidas. 
Em realidade, sempre estavam previstas para ter uma duração de no máximo uma hora.
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 Daí a pergunta de meu filho. Estava rebuscando o passado e retornando às ativi-
dades da Conferência; era a oportunidade de poder aprofundar um pouco mais, apre-
sentando maiores detalhes do que pude participar e vivenciar ao longo desses anos. 
Agradeço a todos os que citei nessas recordações e espero não ter esquecido de ne-
nhum, porque sempre contribuíram de alguma forma para eu receber incentivos e acu-
mular conhecimentos. 

 Além de meu filho mais novo, os outros também auxiliaram na elaboração do li-
vro. Os três são informáticos e me apoiaram em minhas necessidades, ora nas questões 
do dia a dia, com o mais velho Fernando, ora na parte gráfica, incluindo esta incrível 
capa, com o Eduardo, e ora no assessoramento técnico, com o Mauricio. Minha mulher, 
Ligia, sempre que possível, acompanhou-me nos acontecimentos em que me envolvi 
com o Direito do Mar, e meu neto Arthur foi uma fonte de inspiração.

 Por isso, este livro é dedicado à minha família. E agradeço à Marinha do Brasil que 
proporcionou as oportunidades para despertar e aguçar minha curiosidade e para eu 
obter os conhecimentos e as informações que pude nele incluir.
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INTRODUÇÃO

 O mar sempre serviu à humanidade como fonte de alimentos, via de navegação 
e de comunicação, desaguadouro de despejos, barreira de separação, campo de batalha 
etc. Com o passar dos tempos, o desenvolvimento tecnológico permitiu o aproveitamento 
industrial dos recursos nele existentes e em seu solo e subsolo, ampliando cada vez mais 
seus atrativos. Com tantas possibilidades, o mar foi também um cenário de variados, 
profundos e antagônicos interesses.
 A última tentativa do século XX de codificar normas para o uso dos mares foi 
empreendida pela Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
ocasião em que se buscou intensamente obter consenso sobre esse tema extremamente 
estimulante, complexo e controverso. Encerrando seus trabalhos em dezembro de 1982, 
a Conferência possibilitou que fosse aberta para assinatura uma nova Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção da Jamaica. Matéria tão abrangente, 
necessariamente, abarca os interesses de qualquer Estado.
 O privilégio de ter tido a oportunidade de participar durante quatro anos da 
Delegação Brasileira naquela Conferência e de ter vivenciado alguns momentos de 
grande importância para a história da humanidade, tornou o retorno a esse assunto 
profundamente instigante, despertando reminiscências até então adormecidas e trazendo 
de volta trabalhos executados no passado.
 O presente trabalho comportou algumas modificações em relação aos 
anteriormente realizados devido ao tempo já transcorrido desde que foram elaborados 
e, além disso, pode ser preparado sem precisar considerar limitações de espaço 
e de tempo para sua apresentação. Contempla ampliações que não caberiam nos 
trabalhos anteriores e comenta alguns acontecimentos ocorridos depois do término da 
Conferência. Analisa a Conferência enfocando as negociações para os termos finais da 
Convenção. Aborda as posições brasileiras e a participação da Marinha do Brasil em todo 
o desenrolar do processo. Retorna ao cenário mundial que determinou a convocação 
da Conferência e considera a evolução das posições brasileiras. Destaca tópicos da 
Convenção e as negociações sobre suas principais partes, com ênfase nos interesses 
brasileiros. Finalmente, faz uma avaliação, procurando identificar as vantagens obtidas, 
as desvantagens existentes, as concessões feitas, o saldo resultante e o resultado final a 
que se chegou, inclusive com os fatos ocorridos posteriormente. 
 A importância desse tema é incontestável. Conhecer algumas das normas que 
passaram a reger as atividades do mar é de interesse de profissionais de todos os setores 
a ele relacionados, além de que, é importante saber como os interesses do País foram 
ou poderão ser afetados, os esforços empreendidos para defendê-los e as dificuldades 
encontradas.
 A par disso, diplomatas de diversos países participantes da Conferência das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar assinalaram sua importância, considerando a Convenção 
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por ela elaborada como o resultado do mais prolongado e abrangente processo de 
negociação multilateral de participação universal na história das Nações Unidas.
 A pesquisa básica para a elaboração deste trabalho foi o texto adotado pela 
Conferência, que se transformou na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. 
Englobou ainda vultoso número de documentos das Nações Unidas, vasta quantidade 
de referências citadas na Bibliografia e manuscritos, relatos, trabalhos e conhecimentos 
adquiridos pelo autor durante os períodos de sessões da Conferência a que compareceu.
 Concorreram, para a ampliação dos trabalhos iniciais, acontecimentos envolvendo 
o autor durante certo intervalo de tempo. Assim, quis o destino:  - que principiasse um 
maior envolvimento com esse tema nos primórdios da década de setenta, antes mesmo de 
iniciar a Conferência;  - que estivesse em contato direto com os representantes da Marinha 
que participaram das primeiras reuniões desse importante encontro;  - que fosse indicado 
para ser um dos membros da Delegação Brasileira durante quatro anos, inclusive nos dois 
anos finais em que também serviu na Marinha Norte-Americana, convivendo com algumas 
das matérias em debate na Conferência;  - que viesse a trabalhar em assuntos relacionados 
à Convenção em outras oportunidades, na década de noventa;  - que apresentasse 
palestras em eventos que diziam respeito a esse tema, mesmo quando trabalhando em 
atividades completamente diferentes das a ele relacionadas; e  - que convivesse com 
diplomatas no preparo das posições brasileiras e nos encontros da Conferência, com chefes 
e colegas envolvidos nessa temática, com observadores parlamentares que tomavam 
conhecimento das negociações e dos trabalhos em andamento, com representantes 
dos ministérios no exame das posições do País e com professores e outros assessores, 
também integrantes da Delegação do Brasil. Assim a troca de ideias foi bastante intensa 
nesse período, acumulando contribuições que puderam ser resgatadas.
 É claro que os maiores detalhes das negociações estão relacionados aos quatro 
anos finais da Conferência na qual o autor compareceu como um dos assessores da 
Delegação do Brasil. O trabalho é também a visão de quem acompanhou as reuniões, 
dialogou com os integrantes da delegação e tomou conhecimento de pormenores das 
negociações, mas não de quem participou de seus bastidores.
 Todos os capítulos deste trabalho são temáticos. Vários correspondem a assuntos 
pertinentes a uma ou mais Partes da Convenção ou a temas debatidos com destaque 
na Conferência. No trato das matérias contidas nos capítulos, em princípio, não houve 
a preocupação em mencionar as sessões da Conferência em que as negociações 
ocorreram. Quando as sessões foram citadas, também não houve a preocupação com que 
aparecessem em ordem cronológica de acontecimento, salvo quando o autor considerou 
tal procedimento adequado ao encadeamento do tema abordado. É importante assinalar 
que as questões consideradas como as mais difíceis de serem solucionadas permaneceram 
em debates até ao final da Conferência. Além disso, nos nove anos de Conferência, foram 
marcadas várias reuniões simultâneas por dia, tratando de diferentes temas. Por essas 
razões, aparecem, neste trabalho, citações sobre uma mesma sessão da Conferência mais 
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de uma vez, em capítulos diferentes, dependendo dos assuntos enfocados. Da mesma 
forma, uma sessão pode ser citada, antes ou depois de outra, independentemente da 
sequência cronológica em que aconteceram.
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES – O MUNDO

O Cenário Mundial 

 A utilização do mar está de tal maneira condicionada ao ambiente internacional 
que não se pode considerar os interesses de um Estado isoladamente. É imprescindível 
levar em conta os dos demais Estados e dos grupos de interesses existentes e conhecer o 
contexto mundial em que se está inserido, a fim de compreender as tentativas efetuadas 
para codificar o Direito do Mar, atuar de forma a salvaguardar os interesses dos Estados 
e aquilatar as vantagens oferecidas pelos usos e recursos do mar.
 A importância do mar remonta a longa data e os povos, que souberam 
compreendê-lo, tiraram proveito das vantagens por ele oferecidas. Mas o mar foi também 
palco de inúmeras controvérsias, ensejando uma evolução na qual se destacou a questão 
do mar territorial. Sem querer ser exaustivo, relembra-se a seguir algumas das dificuldades 
que sempre existiram no trato da matéria e a evolução do pensamento relacionado ao 
mar.
 O Direito Internacional e, com ele, o Direito do Mar alteram-se ao sabor das 
variações da conjuntura, considerando os interesses dos mais fortes ou de grupos de 
interesses coincidentes.
 Já na Antiguidade, Roma exercia o domínio do Mediterrâneo  - “Mare Nostrum” 
- como consequência de seu poder. Veneza, Gênova e Pisa, no século XII, invocavam o 
Direito Canônico para fazer valer as suas pretensões de exercer a força no mar.
 Em 1534, os portugueses apresentaram razões técnicas para afirmar sua doutrina. 
Dizia D. João II: “os mares que todos devem e podem navegar são aqueles que sempre 
foram sabidos de todos e comuns a todos, mas os outros que nunca foram sabidos, nem 
parecia que se podiam navegar e foram descobertos com grandes trabalhos por mim, 
esses não”.
 Até o século XIV, os conceitos predominantes eram os do Direito Romano. 
Começaram, então, a aparecer as inovações. Baldo e Ubaldis de Targa admitem um mar 
territorial de sessenta milhas. Bartolo chega a cem milhas. Nos séculos seguintes, Bodin 
volta a falar em sessenta milhas e Philippe II, de Espanha, em 1565, reivindica a porção 
de mar ao alcance da vista, aproximadamente quatorze milhas. Fra Paolo Sarpi admite 
as cem milhas de Bartolo, pois, no seu entender, o Estado deve fazer seu o mar de que 
necessita para seu uso. 
 Para Grotius, o mar territorial pode ser estendido até onde, de terra, se possa 
efetivamente exercer jurisdição sobre ele. Em oposição ao conceito de liberdade dos 
mares de Grotius  - “Mare Liberum” - apareceram outras teorias como a de Selden  - 
“Mare Clausum” - com uma ideia de controle. Em 1610, em negociações entre Inglaterra 
e Holanda, surge, pela primeira vez, menção ao alcance do canhão.
 O princípio formulado por Bynkershoek, em 1702, “terrae protestos finitur 
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ubi finitur armorum vis”, veio mais tarde quase que perpetuar o limite de três milhas, 
alcance das armas ao final do século XVIII. Não obstante, em 1757, Vattel defendeu que 
o mar poderia ser estendido até a distância necessária à segurança do Estado, desde que 
pudesse fazê-la respeitar.
 Durante dois séculos, a maioria das nações aceitou pacificamente o limite de 
três milhas para o mar territorial e o regime de plena liberdade de utilização das demais 
áreas marítimas.
 Em 1821, a Rússia pretendeu ampliar o seu mar territorial sobre o Mar de Behring. 
Em 1893, foram os Estados Unidos da América que tentaram obter direitos sobre o mesmo 
mar. Ambas as tentativas não lograram êxito.
 Embora a maior parte dos Estados aceitasse três milhas como medida da largura 
do mar territorial, alguns defendiam seis, nove, ou até mais, como d’Abreu e Casaregio, 
que justificavam a distância de cem milhas.
 No século XX, três Conferências tentaram definir a largura do mar territorial. As 
três não obtiveram sucesso (Haia, em 1930, e Genebra, em 1958 e 1960). 
 O presente trabalho enfoca os acontecimentos mais recentes, principalmente 
os mais relacionados com a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar.
 Os primeiros instrumentos legais no âmbito internacional das Nações Unidas 
relativos ao mar foram produzidos pela Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, em 1958, em Genebra. O grau de dificuldade encontrado nessa Conferência 
foi bastante elevado, mercê da existência de uma consciência das novas dimensões 
econômicas do mar, por parte de alguns Estados. Descobriu-se: que as riquezas do mar 
não são inesgotáveis; que a conservação dos recursos vivos é essencial para os Estados 
costeiros, necessitando estes de uma distância maior do que três milhas para sua proteção; 
e que a exploração e a explotação dos recursos do mar, empregando novas técnicas, 
podem devastar as espécies e destruir o equilíbrio ecológico. Esses e outros aspectos 
econômicos contrastavam e, de certo modo, até prevaleciam sobre antigos conceitos de 
segurança e defesa, conceitos estes já bastante alterados.
 Apesar de produzir quatro Convenções – Convenção sobre a Plataforma 
Continental, Convenção sobre Mar Territorial e Zona Contígua, Convenção sobre o Alto-
Mar e Convenção sobre Pesca e Conservação dos Recursos Vivos do Alto-Mar –, a Primeira 
Conferência não correspondeu às novas “realidades” e “expectativas” daquela época. Em 
palestra realizada na EGN, o Embaixador Marcos Azambuja assinalou que, na verdade, 
essa Conferência executou uma consolidação do antigo e não uma realização do novo; 
procedeu como que a uma “cirurgia plástica” do mar, com ausência de assessoramento 
técnico. Por outro lado, a existência de quatro Convenções separadas não deu espaço 
para que se processassem negociações que pudessem conduzir a um resultado aceitável. 
Uma das grandes lacunas da Primeira Conferência foi a falta de definição quanto à largura 
do mar territorial.



EM BUSCA DO CONSENSO

20

 Em 1960, uma Segunda Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
convocada para reunir-se, também, em Genebra, buscou sem sucesso cobrir as lacunas 
da anterior e fracassou inteiramente na tarefa de estabelecer a delimitação do mar 
territorial, um dos temas de sua agenda tentativa. Como consequência dos resultados 
obtidos, mais da metade dos Estados não aderiu às quatro Convenções de 1958.
 Além disso, outros fatores contribuíram para a não aceitação dessas normas 
jurídicas. As críticas mais severas as acusavam de refletir os interesses das grandes 
potências e não contemplarem as necessidades dos países em desenvolvimento. 
Acresce que, logo após a Segunda Guerra Mundial, novos agentes e parceiros surgiram 
no cenário mundial, devido à descolonização, proporcionando novas visões para esses 
acontecimentos. As divergências aumentaram ainda mais com o aparecimento de novos 
Estados após 1958. Esses, não tendo participado das negociações anteriores, não se 
julgavam obrigados a aceitá-las.
 Ainda na década de sessenta, outros fatores indicavam que ocorreria uma 
alteração na situação existente: o rápido progresso tecnológico alcançado nas atividades 
de explotação dos fundos marinhos, onde a perfuração e a mineração atingiram maiores 
profundidades; a percepção dos Estados sobre a importância dos recursos existentes 
em seus fundos marinhos e que sua extração deveria atender seus interesses; a disputa 
cada vez mais frequente sobre os direitos de pesca com o prenúncio de extinção de 
espécies marinhas causada pela pesca predatória; e a crescente poluição que ameaçava 
os mares, as espécies marinhas e os habitantes dos litorais. Além disso, a intensificação 
da navegação comercial e de Forças Navais indicava a necessidade de regulamentar e 
separar o tráfego de embarcações afetando a liberdade dos mares. Esses fatores, em 
seu todo ou em parte, envolviam os interesses de qualquer Estado e em particular os 
do Brasil.
 Outro fato altamente condicionador sobre a procura de um novo Direito do Mar 
ocorreu em 1967, quando o Embaixador Arvid Pardo, de Malta, em longa alocução, propôs 
uma ação internacional para regular os usos do solo do mar e para assegurar que sua 
explotação fosse realizada para fins pacíficos e para o benefício de toda a humanidade. Seu 
discurso despertou a consciência mundial sobre as questões que envolviam as riquezas 
minerais dos fundos marinhos. Sua alocução assinalou a preocupação com o risco dessas 
riquezas serem exploradas e colonizadas pelas potências industriais possuidoras de 
tecnologias que as permitissem explorá-las. Defendeu, então, a tese de que os recursos 
dos fundos marinhos internacionais constituíam patrimônio comum da humanidade, por 
conseguinte, a exploração desse patrimônio deveria ser feita em benefício de todos os 
Estados e em especial dos países em desenvolvimento.
 No mesmo ano, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu um Comitê “Ad Hoc” 
para estudar diferentes aspectos relacionados com a preservação do solo e subsolo do 
mar, além dos limites de jurisdição nacional, com fins exclusivamente pacíficos. Desses 
trabalhos emergiram duas primeiras manifestações. Uma reconhecia que a área em estudo 



EM BUSCA DO CONSENSO

21

deveria ser utilizada com propósitos exclusivamente pacíficos. A outra assinalava que, 
para delimitar tal área, havia necessidade de se estabelecer regras relativas aos limites 
das jurisdições nacionais.
Em decorrência desses fatos, a Assembleia Geral da ONU criou, em 1968, o Comitê dos 
Fundos Marinhos que, além de produzir recomendações, elaborou uma declaração de 
princípios, posteriormente adotada pela Assembleia.
 Dessa forma, em 1970, a XXV Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 
2749, de 17 de dezembro, declarou que a área dos fundos marinhos, seu subsolo, assim 
como seus recursos, além dos limites das jurisdições nacionais, se constituíam patrimônio 
comum da humanidade.
 Na mesma data, pela Resolução 2750C, a Assembleia decidiu, ainda, convocar, 
para 1973, uma nova Conferência sobre o Direito do Mar. Seria encarregada de estudar 
o estabelecimento de um regime equitativo, aplicável à área e aos recursos do fundo do 
mar e de seu subsolo além dos limites das jurisdições nacionais. Seu mandato incluía 
ainda uma grande quantidade de temas, em particular os relacionados ao alto-mar, à 
plataforma continental, ao mar territorial, aos estreitos internacionais, à zona contígua, 
à pesca e à conservação dos recursos vivos do mar, à proteção do meio marinho e à 
pesquisa científica marinha. 
 O trato de toda essa matéria era muito complexo, envolvendo interesses diversos, 
mas havia necessidade de estabelecer regulamentação que atendesse à realidade mundial 
e não permitisse uma situação anárquica causadora de conflitos.
 Tal temário cobria aspectos amplamente levantados por vários Estados, inclusive 
os que haviam sido objeto de declarações formuladas pelos países latino-americanos.
 Portanto, o mundo dava mostras de que estava à procura de uma nova ordem. Não 
aceitava as Convenções anteriores sobre os assuntos do mar e buscava uma codificação 
que pudesse ser aceita por todos os Estados. Embora a maioria estivesse imbuída desse 
entendimento, os países industrializados e as grandes potências possuíam a sua ótica 
para ver os mesmos problemas. Os Estados Unidos da América e a União Soviética, devido 
a interesses comuns, propugnavam por uma agenda mais restrita, que se limitasse à 
largura do mar territorial (pequena extensão), trânsito através dos estreitos (liberdade) 
e interesses especiais em alto-mar.
 Com esse clima, foi convocada a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar e, como será mostrado, os países do continente americano tiveram 
atuação destacada neste contexto.
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CAPÍTULO 2
ANTECEDENTES – AS AMÉRICAS

Evolução dos Acontecimentos nas Américas 

 Durante dois séculos, a maioria das nações aceitou o limite de três milhas para 
os mares territoriais e o regime de plena liberdade das demais áreas marítimas.
 A primeira mudança radical no regime vigente deve-se aos Estados Unidos da 
América que, em 1945, por meio da Declaração do Presidente Truman, reivindicaram a 
propriedade dos recursos da plataforma continental ao longo de suas costas, embora 
conservassem o limite de três milhas sobre as águas sobrejacentes.
 Há quem considere que, com a Declaração Truman, nascia a ideia das duzentas 
milhas. Entretanto, outros acontecimentos anteriores também poderiam ser apontados 
como instigadores dessa ideia. Como exemplo, pode-se citar a determinação do Presidente 
Roosevelt, em 1939, para que os navios de guerra norte-americanos patrulhassem a 
costa dos Estados Unidos até uma distância de duzentas milhas (atribuídas ao alcance 
das ondas radares), a fim de vigiar as atividades dos navios beligerantes.
 Os Estados Unidos da América, com a Declaração Truman, não deixavam dúvidas 
quanto a sua capacidade tecnológica de explorar petróleo e outros minerais de águas 
rasas. Foi um despertar mundial para o potencial econômico dos mares e desencadeou 
uma “avalanche” de declarações semelhantes por parte de outras nações. Umas por já 
possuírem tecnologia, ou por poderem obtê-la em curto prazo, outras por desejarem 
reservar riquezas até atingirem desenvolvimento que lhes permitissem explorá-las.
 Chile e Peru, em 1947, foram os primeiros países da América a adotar, em ato 
unilateral, duzentas milhas como limite da soberania e jurisdição nacional de seus mares 
adjacentes, solo e subsolo. Mais tarde, o mesmo procedimento foi seguido de diferentes 
maneiras e, também, por atos unilaterais, por vários países do continente, iniciando por 
Costa Rica em 1948, seguido por El Salvador em 1950, Honduras e Equador em 1951, 
Nicarágua em 1965, Argentina em 1966, Panamá em 1967, Uruguai em 1969, até chegar ao 
Brasil em 1970. Mesmo estendendo suas soberanias e jurisdições nacionais até duzentas 
milhas, cada Estado apresentava suas particularidades. 
 No Atlântico Sul, o Uruguai, ao estender o seu mar territorial até duzentas milhas, 
participou que os navios de qualquer Estado gozariam do direito de passagem inocente 
em uma zona de doze milhas de extensão e que, além desse limite, teriam liberdade de 
navegação. Por sua vez, a Argentina ampliou a soberania ao mar adjacente à sua costa 
até uma distância de duzentas milhas, acrescentando que esse dispositivo não afetaria a 
liberdade de navegação. Já o Brasil, ao promulgar sua legislação sobre a matéria, fixou o 
mar territorial em duzentas milhas e reconheceu aos navios de todas as nacionalidades 
o direito de passagem inocente pelas duzentas milhas de seu mar territorial.
 Tanto o Brasil quanto o Uruguai proclamaram soberania sobre o solo e subsolo 
marinhos até duzentas milhas, sendo que a Argentina admitiu ir mais além, “onde fosse 
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possível explorar os recursos naturais das zonas submarinas adjacentes a sua costa”. Ainda 
ao sul do continente, Argentina e Uruguai aceitavam a liberdade de navegação além de 
doze milhas.
 Conscientes de que os povos da América dependem dos recursos naturais 
como meio de subsistência, quinze países do Caribe (Barbados, Colômbia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, 
República Dominicana, Trinidad e Tobago e Venezuela) formularam, em 1972, uma 
declaração de princípios que ficou conhecida como “Declaração de São Domingos”. Por 
ela, manifestaram que a largura do mar territorial deveria ser determinada por acordo 
internacional, admitindo, porém, que qualquer Estado teria o direito de fixá-la até um 
limite de doze milhas. Introduziram o conceito de “mar patrimonial”, criando uma nova 
alternativa para a comunidade internacional. Nesse “mar”, os Estados teriam direitos de 
soberania sobre os recursos naturais das águas, solo e subsolo de uma área adjacente 
ao mar territorial, e a soma do mar territorial e do mar patrimonial não deveria exceder 
as duzentas milhas. Além de doze milhas, haveria liberdade de navegação. A Declaração 
de São Domingos já incorporava o conceito de patrimônio comum da humanidade, 
estabelecido pelas Nações Unidas para os recursos dos fundos marinhos situados além 
dos limites de jurisdição dos Estados costeiros.
 As posições dos países da América proporcionaram um avanço considerável 
no sentido de viabilizar a incorporação das duzentas milhas às áreas de jurisdição dos 
Estados costeiros. Mostravam também certa unanimidade de pensamento em torno 
do aproveitamento dos recursos do mar, havendo algumas divergências em nuanças 
relacionadas à liberdade de navegação, onde uns eram mais liberais do que outros.
 Como será mostrado, as posições dos países latino-americanos influenciaram 
sobremaneira os destinos da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, assim como as decisões brasileiras que a precederam.
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CAPÍTULO 3
ANTECEDENTES – O BRASIL

Evolução das Posições Brasileiras
 
 O Brasil manteve até 1966 o tradicional limite de três milhas para o mar territorial. 
Data de 31 de julho de 1850 a Circular 92 que fazia referência àquela distância. Mesmo 
quando fixou uma zona de pesca de doze milhas, em 19 de outubro de 1938, pelo 
Decreto-lei 794, e quando estendeu sua soberania sobre a plataforma continental, em 8 de 
novembro de 1950, por meio do Decreto 28840, seguindo as manifestações decorrentes 
da Declaração Truman, não fez qualquer referência à extensão do mar territorial. 
 O Embaixador Carlos Calero Rodrigues, Chefe da Delegação Brasileira nos 
últimos anos da Conferência, considerava a manutenção desse limite tradicional como o 
resultado de uma inércia legislativa, pois, já na Conferência de Haia em 1930, e também 
nas Conferências de Genebra de 1958 e 1960, o Brasil era favorável a um mar territorial 
de seis milhas.
 Igualmente, o Brasil demonstrou intenções de alterá-lo quando participou no 
México, em 1956, da reunião do Conselho Interamericano de Jurisconsultos. Nessa 
reunião, foi aprovada uma resolução que considerava a distância de três milhas insuficiente 
para delimitar o mar territorial. Entre os princípios incluídos na resolução, estava o que 
afirmava a competência de cada Estado para fixar a extensão de seu mar territorial até 
limites razoáveis. 
 Mas o Brasil somente veio efetivamente a ampliar seu mar territorial para seis 
milhas, em 18 de novembro de 1966, pelo Decreto-lei 44, aumentando-o para doze 
milhas, em 15 de abril de 1969, com o Decreto-lei 533. 
 Ampliando cada vez mais os espaços marítimos e os colocando sob a jurisdição 
nacional, o Brasil incluiu a plataforma continental como bem da União pela Constituição 
de 1967 e Emenda Constitucional de 30 de outubro. Seguindo o mesmo procedimento, 
a Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969, incluiu o mar territorial 
como bem da União. Dessa forma, o mar territorial de doze milhas passava a se constituir 
como um bem da União. 
 Em realidade, foi com o Decreto-lei 1098, de 25 de março de 1970, que o Brasil 
realizou um grande progresso em matéria de apropriação de área marítima. Embora 
pertencendo ao continente onde se desenvolvia o conceito das duzentas milhas, somente 
no início da década de setenta estendia sua jurisdição até aquela distância. Na verdade, 
em adotando as duzentas milhas, o Brasil o fazia de maneira forte, considerando aquele 
o limite de seu mar territorial. Foi menos audacioso, no entanto, quanto à plataforma 
continental, contentando-se com o mesmo limite de duzentas milhas.
 Investigando as causas que determinaram as posições brasileiras, observa-se 
que partiram de uma posição de liberdade total para outra de amplo controle do Estado 
costeiro. As primeiras foram bastante influenciadas pelas grandes potências e países 
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industrializados, ou até uma certa inércia a mudanças e um apego às posições tradicionais. 
As segundas basearam-se em razões ou causas políticas, econômicas e de segurança. As 
causas políticas decorriam da decisão de acompanhar os países latino-americanos. As 
causas econômicas visavam proteger os recursos vivos e não vivos do mar, solo e subsolo 
da região abrangida pelas duzentas milhas. As causas de segurança estavam implícitas 
na proteção daquela área e das atividades nela realizadas.
 O Brasil pretendia, ainda, obter o direito de controlar as pesquisas oceanográficas 
na plataforma continental e evitar a pesca predatória em suas costas, mas admitia a 
possibilidade de negociação de acordos internacionais sobre a pesca, a pesquisa e a 
exploração do mar territorial. 
 A Exposição de Motivos 011/70, do Conselho de Segurança Nacional, encaminhada  
ao Presidente da República, com o projeto de decreto-lei que dispunha sobre a alteração 
para duzentas milhas do limite do mar territorial brasileiro, dá ênfase a três aspectos. 
O econômico, representado pela necessidade de defesa do potencial biológico marinho 
brasileiro. O político, consubstanciado pela adoção de uma solução coincidente com a que 
tendia a prevalecer em toda a América Latina, ensejando a formação de uma frente única 
latino-americana no trato de questões afins nos organismos e conferências internacionais. 
O de segurança, considerando que a existência de deficiências para patrulhar com eficácia 
um mar de duzentas milhas não invalidava a ampliação pretendida, “pois a afirmação 
unilateral de soberania e jurisdição nos proporcionará o lastro jurídico necessário à nossa 
reação contra eventuais incursões estrangeiras”.
 Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Justiça considerou acertada a posição 
do Brasil de partir para uma solução regional, acompanhando vários países do continente. 
 A Comissão de Segurança Nacional salientou o significado político de acompanhar 
os países latino-americanos porque permitiria, nas futuras conferências internacionais, 
a formação de um bloco monolítico da América Latina visando uniformizar o limite do 
mar territorial em todo o Continente Sul-Americano. Ressaltou que a existência de um 
regime jurídico traria argumentos para a defesa das nossas posições e que embarcações 
estrangeiras não ousariam penetrar em águas jurisdicionais brasileiras. Aduziu, ainda, 
novo argumento, o de que o Brasil passaria a ter o direito de controle das pesquisas 
oceanográficas na plataforma continental.
 Por sua vez, a Comissão de Relações Exteriores mencionou que houve uma 
radical modificação naquilo que, tradicionalmente, era adotado no Brasil. As modificações 
alteravam não só a legislação brasileira, como também a posição doutrinária do Brasil no 
campo internacional. Considerou que a legislação expressava uma definição mais radical 
da matéria, com bastante flexibilidade na parte econômica, prevendo a possibilidade da 
negociação de acordos internacionais sobre a pesca, a pesquisa e a exploração do mar 
territorial. Apontou, no entanto, a existência de um ponto de profundas divergências 
entre as nações – a extensão do mar territorial para duzentas milhas.
 No mesmo parecer, enfocando ponto de vista da Marinha apresentado naquela 
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Comissão, assinalou que “na delimitação do espaço marítimo observa-se, hoje em dia, a 
supremacia dos fatores econômicos sobre as antiquadas concepções jurídicas” e também 
que, com a adoção de um mar territorial de duzentas milhas, a área passível de exploração 
exclusiva pelo Brasil passava de cinquenta e cinco mil para novecentas e vinte mil milhas 
marítimas quadradas. Mostrou, ainda, que a Marinha constatou a existência de grandes 
frotas de pesca estrangeiras atuando nas costas brasileiras. No sul, empregando arrastos 
de fundo, provocaram o rompimento de cabos telegráficos submarinos. No nordeste, 
a lagosta apresentou uma diminuição de produção, o que poderia ser atribuído a uma 
pesca indiscriminada de estrangeiros durante vários anos. No norte, centenas de barcos 
“norte-americanos, mexicanos, franceses, japoneses e outros usavam equipamentos de 
arrastos de fundo, em flagrante abuso de direito”.
 Analisa o relator da Comissão, Deputado Flávio Marcílio, as questões relacionadas 
com o mar territorial, a sua evolução, as posições sul-americanas, as novas posições 
brasileiras, a natureza jurídica, a fixação do mar territorial e chega a uma conclusão 
subdividida em duas etapas. Quanto a princípios gerais, “é doutrina assente que a fixação 
do mar territorial é de interesse da comunidade internacional, não podendo a sua 
extensão ser determinada arbitrariamente, mediante ato unilateral” e acrescenta “ato 
assim praticado fere direito de outros Estados, sendo, além disso, contrário às normas 
vigentes e ao costume internacional”. Mais adiante, o Deputado continua: “certo que a 
fixação do mar territorial é um ato de soberania do Estado, que pode ser unilateral na 
sua origem, mas, de forma alguma, pode perder o seu aspecto de internacionalidade. Há, 
deste modo, um limite à vontade do Estado”. Quanto à posição brasileira, assinala que o 
Brasil estendeu para duzentas milhas o seu mar territorial: “foi um ato interno, unilateral, 
mas, inegavelmente, seguiu a orientação doutrinária e legislativa que vem se formando, 
acentuadamente, no continente americano, de recente participação na comunidade 
universal”. Após salientar que o Brasil adaptou sua legislação a dos demais Estados sul-
americanos e que, ao sul do Equador, era o único país a seguir a doutrina tradicional, 
prosseguiu: “sob este aspecto é que o problema deve ser examinado; jamais visto como 
um ato unilateral, decorrente da soberania. Ato nesta condição única não poderia, de 
forma alguma, se constituir em fonte de Direito Internacional”. Pelo exame das razões 
apresentadas para a adoção pelo Brasil de uma nova extensão para o mar territorial, 
conclui o Deputado que, além do problema econômico, foi dada ênfase especial ao aspecto 
político. Nessas condições, a posição brasileira foi considerada como expressão da nova 
doutrina continental americana, não podendo o Brasil ficar em posição de desigualdade 
com seus vizinhos.
 Não há dúvida que o tema é polêmico e o jurista Clóvis Ramalhete, em parecer 
assinado em 30 de dezembro de 1969, já se expressava: “vê-se que os atos unilaterais 
de distensão de Mar Territorial, na opinião da Corte Internacional de Justiça, e na dos 
escritores, substituíram o Costume que encontraram e criaram ou revelaram uma nova 
regra costumeira, com a desigualdade das larguras”. O jurista completa o seu pensamento, 
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acrescentando: “e ganharam eficácia jurídica na medida em que se generalizaram e na 
ausência de protesto eficaz, bem como ante a inexistência de regra positiva de direito 
internacional”. Nesse parecer, assinalava que a norma de duzentas milhas sul-americana 
surge como norma regional de eficácia jurídica. Ressaltou o fato de que, “ao sul do 
Equador, só restava um Estado sem adotá-la – o Brasil”. 
 Assim, a decisão do Governo brasileiro procurava defender os interesses 
brasileiros de segurança, navegação, pesca, pesquisa, exploração e explotação dos 
recursos do fundo do mar e até da navegação aérea. A simples defesa desses interesses 
afetava os dos estrangeiros porque incidia sobre atividades até então por eles exercidas. 
Sobre a matéria, são bastante ilustrativos os pareceres do Deputado Flávio Marcílio e 
do jurista Clóvis Ramalhete que, embora divergindo sobre a validade de atos unilaterais, 
convergem na defesa do ato proclamado pelo Brasil. O ponto de maiores divergências 
entre o Brasil e as demais nações passava a ser a extensão do mar territorial para 
duzentas milhas. A posição brasileira, ao certo, contrariava a observada pelas grandes 
potências, países industrializados e países tradicionalistas. Por outro lado, reforçava a 
dos países latino-americanos, devido à importância do Brasil, e descartava desconfianças 
anteriormente existentes no continente. Certamente, também, era bem recebida pelos 
países em desenvolvimento.
 A decisão brasileira ocorreu em momento oportuno em que o País necessitava 
de uma posição bem definida. Na América do Sul, o Brasil posicionava-se até então 
diferentemente dos demais países, sendo o último a adotar as duzentas milhas. Nas 
Nações Unidas, os Estados mostravam a necessidade de uma nova Conferência sobre 
o Direito do Mar e a exploração dos fundos marinhos indicava a obrigatoriedade de se 
delimitar as áreas de jurisdição nacionais. Na mesma época, os Estados Unidos da América 
e a União Soviética projetavam uma Conferência Internacional para definir doze milhas 
como limite máximo do mar territorial. Assim, o Brasil entrava com uma posição de força, 
forte, bem definida (territorialista – pleiteando um mar territorial amplo, até duzentas 
milhas) na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e, por esta 
razão, se situava exatamente em um dos extremos da negociação.

As Posições Brasileiras e a Marinha do Brasil 

 É grande a importância do mar para a humanidade e ao longo dos tempos 
despertou inúmeras controvérsias, ensejando grandes dificuldades no trato dos assuntos 
a ele relacionados. Mas, como já mencionado, ao final da década de sessenta, o mundo 
estava sedento por um instrumento com aceitação universal que codificasse e ordenasse 
matéria que envolve tantos interesses. Em decorrência, foi convocada a Terceira 
Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
 Nessa época, apesar dos múltiplos interesses em jogo, alguns dos quais serão 
abordados com maiores detalhes ao longo deste trabalho, esperava-se, com as negociações 
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em andamento na Conferência, estabelecer um regime para os mares que pudesse ser 
aceito por todos. Para tal fim, o texto a ser elaborado teria que ser equilibrado, de modo 
que tanto as grandes potências marítimas como a maioria dos Estados pudessem aprovar 
o resultado final. Certamente, não seria o ideal para cada um, mas poderia ser aceitável 
para todos. Se não fosse esse o resultado, não haveria grande utilidade, e a Convenção 
acabaria fracassando, como aconteceu com as anteriores. Desse modo, as posições 
teriam que ser flexíveis, procurando-se obter direitos que pudessem ser aceitos pela 
comunidade internacional, não mais resultantes de atos unilaterais, sendo imprescindível 
a contribuição de todos para a aceitação universal. Com essa compreensão, a delegação 
brasileira procurou assegurar o reconhecimento internacional dos direitos existentes na 
legislação vigente no Brasil sobre os mares.
 A importância desse tema para a Marinha é axiomática, por ser o mar o ambiente 
naval por excelência. E a Marinha do Brasil, ao longo da história, sempre procurou 
identificar os interesses brasileiros e antecipar-se aos acontecimentos, visando encontrar 
soluções para os problemas vislumbrados. Foi assim que, nas décadas de setenta e oitenta, 
entre muitos e importantes assuntos relacionados ao mar, dois deles granjearam atenções 
especiais, a Terceira Conferência e a Antártica. Desse modo, a Marinha acompanhou 
atentamente a evolução do pensamento relativo ao Direito do Mar, participando da 
estratégia para assegurar os interesses brasileiros nessa matéria, e empenhou-se em 
obter um navio polar para as atividades na Antártica.
 Este autor, em Norfolk, acompanhou a comissão de Oficiais de Marinha que 
fazia inspeções nos navios oferecidos ao Brasil, e da qual fazia parte o Comandante Luiz 
Antônio de Carvalho Ferraz, hidrógrafo, oceanógrafo, entusiasmado pelas atividades 
na Antártica. Durante a tarefa das inspeções, que foram realizadas em diversos países, 
o Comandante Ferraz veio a falecer. Finalmente, o navio foi adquirido na Dinamarca, 
permitindo que fosse iniciado o Programa Antártico Brasileiro, no verão austral de 
1982/1983, com pesquisas realizadas a bordo do NApOc Barão de Teffé, da Marinha do 
Brasil, recém-adquirido, e do NOc Professor W. Besnard, da Universidade de São Paulo. 
Logo a seguir, em fevereiro de 1984, começou a operar a Estação Antártica Brasileira, 
montada por módulos transportados em navios da Marinha, e que recebeu a denominação 
de Comandante Ferraz.
 Com relação à Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 
a Marinha participou da elaboração das posições defendidas pelo Brasil e prestou 
assessoria nos assuntos de sua competência em defesa dos interesses brasileiros. Para 
isso, forneceu membros para comparecer às reuniões necessárias ao estabelecimento 
das posições brasileiras e integrar a Delegação Brasileira durante os nove anos em que 
ocorreram debates nas sedes das Nações Unidas e que levaram à adoção da Convenção 
da Jamaica. O Ministro da Marinha, o Chefe do Estado-Maior da Armada e a estrutura 
da Marinha participaram ativamente de todos os trabalhos desenvolvidos.
 A elaboração das posições do Brasil foi coordenada pelo Ministério das Relações 
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Exteriores contando com a participação do Ministério da Marinha e, quando necessário, 
a colaboração dos Ministérios (Minas e Energia, Agricultura, Aeronáutica, Indústria e 
Comércio e outros) com responsabilidades ou envolvimentos relacionados às matérias que 
seriam ou estavam sendo negociadas (mineração, pesca, espaço aéreo, impacto financeiro 
sobre produção, segurança etc), ou ainda, para que tomassem conhecimento sobre a 
evolução das negociações e pudessem cooperar com sugestões para o aperfeiçoamento 
do documento que estava sendo preparado. Uma Exposição de Motivos assinada pelos 
respectivos Ministros de Estado era então encaminhada ao Presidente da República para 
sua aprovação. O documento levava à consideração do Presidente um panorama das 
negociações, mostrando os assuntos onde já se havia obtido um resultado aceitável, os 
que apresentavam dificuldades, requerendo maiores negociações, e as linhas de ação a 
serem seguidas para conseguir melhores resultados para os Estados costeiros e, assim, 
para o Brasil.
 Durante a realização da Conferência, foram preparadas oito Exposições de 
Motivos, que, aprovadas pelo Presidente da República, definiram os princípios gerais 
e estabeleceram as diretrizes básicas que orientaram a atuação do Brasil. Desse modo, 
as posições sofreram alterações acompanhando a evolução e aceitação das matérias 
em debate e propiciaram um constante balizamento e alternativas para os delegados 
negociadores. As posições ficavam subentendidas na atuação dos delegados, muitas 
delas explicitadas neste trabalho, nas explanações relativas aos principais aspectos das 
negociações da Conferência e ao contido na Convenção. 
 É interessante ressaltar que o Ministério das Relações Exteriores (MRE) mantinha 
seus delegados por largos períodos de tempo, como membros da Delegação Brasileira, e 
os convocava para as reuniões nas Nações Unidas, onde quer que eles se encontrassem. 
Tal medida dava extraordinária experiência e conhecimento sobre as matérias em 
discussão. Alguns deles serviam em Brasília, outros já haviam participado da delegação, 
e juntamente com oficiais de Marinha, também integrantes da Delegação do Brasil, e da 
mesma forma mantidos pelo Ministério da Marinha por grandes períodos, trabalhavam 
no acompanhamento e colaboravam para a elaboração das posições do Brasil, seguindo a 
sistemática acima descrita. Além de diplomatas do MRE e oficiais da Marinha, a Delegação 
Brasileira sempre contou com a participação de um assessor do Ministério de Minas e 
Energia e de um jurista, professor da Universidade de São Paulo. Nos três anos finais da 
Conferência, observadores parlamentares também integraram a delegação.
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CAPÍTULO 4
ESTRUTURA DA CONFERÊNCIA E A CONVENÇÃO

Instalação e Estrutura da Conferência
 
 Os Estados participantes da Conferência invocavam o espírito de compreensão e 
cooperação mútuas e pretendiam contribuir para a manutenção da paz, da justiça e do 
progresso de todos os povos. Esperavam que a codificação e o desenvolvimento progressivo 
do direito do mar resultante da Convenção contribuíssem para o fortalecimento da paz, 
da segurança, da cooperação e das relações de amizade entre todas as nações. E essas 
aspirações aparecem nas considerações iniciais da Convenção.
 Mas sabiam que a experiência adquirida com a não aceitação dos resultados das 
Convenções anteriores indicava que uma nova Convenção somente seria coroada de êxito 
se viesse a contar com a aceitação universal. Por essa razão, na Terceira Conferência houve 
empenho para chegar-se ao consenso. Em princípio, as matérias negociadas não entrariam 
em votação. Os assuntos mais difíceis seriam debatidos exaustivamente à procura de uma 
solução que pudesse ser aceita por todos, mas o regulamento da Conferência previa o 
recurso ao voto.
 Acresce, ainda, que foi anexada ao regulamento interno da Conferência a 
declaração, feita pelo Presidente e confirmada pela Conferência, que incorpora o “Acordo 
de Cavalheiros” aprovado pela Assembleia Geral da ONU. A declaração estabelecia: 
“tendo presente que os problemas do espaço oceânico estão intimamente relacionados 
e necessitam ser considerados como um todo, e a necessidade de adotar uma Convenção 
sobre o Direito do Mar que obtenha a maior aceitação possível, a Conferência deve fazer 
todos os esforços para chegar a acordo em questões substantivas por consenso e não 
deve haver votações sobre tais questões, até que estejam esgotados todos os esforços 
para se chegar a consenso”.
 Além disso, outros motivos contribuíam para o consenso, como o receio de alguns 
Estados de ficarem em minoria nos assuntos que lhes parecessem importantes ou vitais e 
o entendimento de que os problemas nos mares, além de serem entrelaçados, possuem 
interesses conflitantes, sendo necessário um tratamento global.
 Desse modo, a Conferência produziria uma só Convenção, a ser tratada como 
“pacote” único. As declarações proferidas pelas delegações não seriam consideradas como 
posições formais e, sim, como colaborações que pudessem contribuir para a adoção de 
uma Convenção por consenso. Ao final de cada período de sessões, ocorreriam reuniões 
formais e os artigos julgados por cada Presidente de Comissão como mais propensos a 
obter o consenso seriam indicados ao Presidente da Conferência para integrarem a minuta 
do documento de trabalho. Haveria, pois, uma flexibilidade para negociação. Mesmo não 
satisfeito com parcelas da Convenção, um Estado poderia aceitá-la em seu conjunto. Do 
balanço de prós e contras surgiria sua aprovação ou não. Assim, no final da Conferência, 
os Estados aceitariam ou não a Convenção, de acordo com suas conveniências. O que 
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todos sabiam é que, se a Convenção fosse completamente aceitável para alguns, seria 
inaceitável para outros.
 Convocada e instalada a Conferência, os temas foram distribuídos por três 
Comissões Principais. A Primeira recebeu mandato sobre os fundos marinhos situados 
além das áreas de jurisdição nacional. A Segunda foi incumbida de estudar as áreas de 
jurisdição nacional e o alto-mar. A Terceira cuidou da preservação do meio marinho, da 
pesquisa científica marinha e do desenvolvimento e da transferência de tecnologia. Os 
demais assuntos seriam tratados sob orientação específica do Presidente da Conferência, 
sendo outorgado ao Plenário o exame da solução de controvérsias. Uma Comissão de 
Redação harmonizava o texto nos seis idiomas oficiais da Conferência (inglês, francês, 
espanhol, russo, chinês e árabe). Os pontos mais difíceis seriam tratados em Grupos de 
Negociações criados dentro de cada Comissão.
 Mais adiante, em outro capítulo, serão mostrados os grupos de interesses 
existentes na Conferência. No momento, pode-se adiantar que as presidências da 
Conferência, das três comissões principais e da comissão de redação foram distribuídas 
pelos grupos regionais tradicionais: asiático, africano, latino-americano, Europa Oriental e 
Europa Ocidental e outros Estados. Em consequência, para a Presidência da Conferência 
foi eleito Hamilton Shirley Amerasinghe, do Ceilão. Com seu falecimento em dezembro 
de1980, foi eleito para substituí-lo, em março de1981, Tommy T. B. Koh, de Singapura. Para 
as três Comissões Principais e de Redação foram eleitos respectivamente, Paul Bamela 
Engo, de Camarões, Andrés Aguilar, da Venezuela, Alexander Yankov, da Bulgária, e J. Alan 
Beesley, do Canadá. Ao Brasil coube uma das Vice-Presidências da Primeira Comissão.

Evolução dos Trabalhos nos Onze Períodos de Sessões da Conferência
 
 A Primeira Sessão da Conferência ocorreu em Nova Iorque, de 3 a 14 de dezembro 
de 1973, com caráter de instalação. 
 A estruturação de um novo Direito do Mar foi iniciada a partir da Segunda Sessão 
realizada em Caracas, de 20 de junho a 29 de agosto de 1974. Nessa Sessão, foi adotado 
o regulamento interno da Conferência, que sofreu algumas alterações ao longo dos 
períodos de sessões. Também foram elaboradas as competências das três Comissões 
Principais, conforme discriminadas no tópico anterior.
 Os trabalhos iniciados em Caracas prosseguiram em Genebra durante a Terceira 
Sessão da Conferência, de 17 de março a 9 de maio de 1975, e os três Presidentes de 
Comissões Principais produziram um documento denominado “Texto Único Informal de 
Negociação”. 
 O Texto Único serviu de base para as discussões da Quarta Sessão realizada em 
Nova Iorque, de 15 de março a 7 de maio de 1976, quando foi procedida sua revisão. O 
Presidente da Conferência acrescentou uma parte, também informal, tratando da solução 
de controvérsias, igualmente discutida segundo procedimentos idênticos aos adotados 
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para as demais partes. 
 Novamente para Nova Iorque foi convocada a Quinta Sessão, no período de 
2 de agosto a 17 de setembro, com o propósito de propiciar um esforço adicional de 
negociações em itens críticos identificados pelo Presidente. Por sua vez, os participantes 
pediram ao Presidente um texto revisto sobre a solução de controvérsias e passou a existir 
um “Texto Único de Negociação Revisado”.
 O Sexto Período de Sessões teve lugar outra vez em Nova Iorque, de 23 de maio 
a 15 de julho de 1977. Apresentou como resultado a integração e a consolidação das 
partes do “Texto Único de Negociação Revisado” em um novo “Texto Composto Oficioso 
de Negociação”, redigido por um colegiado constituído pelo Presidente da Conferência, 
pelos três Presidentes de Comissões Principais e pelo Presidente da Comissão de Redação. 
A evolução do texto ao longo desses períodos de sessões refletia a tendência geral da 
Conferência, dando ideia do que poderia vir a ser a Convenção.
 O Sétimo Período de Sessões foi dividido em duas partes. A primeira aconteceu 
em Genebra, de 20 de março a 19 de maio de 1978, e a segunda foi realizada em Nova 
Iorque, de 21 de agosto a 15 de setembro de 1978. Nesses encontros, a Conferência tentou 
encontrar soluções para questões consideradas como as mais difíceis e pendentes do 
Texto Composto. Foram criados sete grupos de negociação. Os três primeiros estudavam 
assuntos atinentes à Primeira Comissão. O (NG-1) cuidava do sistema de exploração e de 
explotação e política de produção dos fundos marinhos. O (NG-2) tratava dos arranjos 
financeiros, enquanto que o (NG-3) abordava a Autoridade, sua composição, poderes 
e funções. Os quatro seguintes procuravam soluções sobre assuntos pertencentes à 
Segunda Comissão. Assim, o (NG-4) referia-se ao direito de acesso dos Estados sem litoral, 
aí incluídos os interesses dos Estados geograficamente em posição de desvantagem, aos 
recursos vivos da zona econômica exclusiva. O (NG-5) referia-se à solução de controvérsias 
relativas ao exercício dos direitos soberanos do Estado costeiro na zona econômica 
exclusiva, e o (NG-6) tinha mandato sobre a definição do limite externo da plataforma 
continental e a questão dos pagamentos e contribuições com respeito à explotação 
da plataforma continental além das duzentas milhas. Finalmente, o (NG-7) tratava da 
delimitação das fronteiras marítimas entre Estados adjacentes e entre Estados cujos 
litorais se apresentam frente a frente e a solução de controvérsias entre eles. Ainda foram 
identificadas como questões difíceis as matérias relacionadas à poluição, à pesquisa 
científica e ao desenvolvimento e transferência de tecnologia, todas elas relacionadas 
ao mandato da Terceira Comissão. Esses temas eram abordados em reuniões presididas 
pelo próprio Presidente dessa Comissão.
 O Oitavo Período de Sessões também foi dividido em duas partes. Na primeira 
parte, realizada em Genebra, de 19 de março a 27 de abril de 1979, as negociações 
continuaram concentradas nos assuntos identificados como de difícil solução. Foi 
criado o Grupo dos 21 para os assuntos da Primeira Comissão, procurando facilitar e 
agilizar os trabalhos da Conferência. Esse grupo de menor número de participantes, 
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mas representando todas as tendências, procurou dar corpo à parte relativa aos fundos 
marinhos. Ao final dessas negociações, o Presidente da Conferência e os três Presidentes 
de Comissões Principais apresentaram um novo texto revisado, o “Texto Composto 
Oficioso para Negociação, Rev. 1”. Ainda nessa oportunidade, foi criado um grupo de 
negociações denominado Grupo de Peritos Jurídicos. As negociações continuaram em 
Nova Iorque, de 16 de julho a 24 de agosto de 1979, na segunda parte deste período de 
sessões, e mais uma vez se concentraram nas matérias consideradas como as mais difíceis 
de serem solucionadas. Embora não chegando a um documento final, foi elaborado um 
programa de trabalho que permitia admitir que 1980 seria o último ano de negociações. 
Desse modo, havia possibilidade de uma Convenção ser assinada em Caracas em 1980 
ou no início de 1981.
 O Nono Período de Sessões, outra vez, foi dividido em duas partes. Na primeira 
parte em Nova Iorque, de 27 de fevereiro a 4 de abril de 1980, conseguiu-se reduzir ainda 
mais os problemas pendentes. Como decorrência dos trabalhos, foi produzido um novo 
texto revisado, o “Texto Composto Oficioso de Negociação, Rev. 2”. Na segunda parte do 
período de sessões, de 24 de julho a 29 de agosto de 1980, em Genebra, prontificou-se a 
Revisão 3 do texto de negociação. Essa revisão embora mantendo o “status” da anterior 
foi denominada de “Projeto de Convenção sobre o Direito do Mar” (Texto Oficioso). Como 
poucos problemas permaneciam pendentes, vislumbrava-se e foi determinado que o 
próximo período de sessões seria o último da Conferência. Nele seria formalizado um 
texto que, a partir desse ponto, passaria a receber propostas de alterações com caráter 
oficial. Restaria, apenas, a assinatura da Ata Final da Conferência, em Caracas (local onde 
se iniciou a estruturação de um novo Direito do Mar), possivelmente ainda em 1981.
 Convocado para realizar-se em Nova Iorque, o Décimo Período de Sessões 
aconteceu entre 9 de março e 17 de abril de 1981 e tinha a determinação de concluir 
os trabalhos pendentes e adotar a Convenção. Nessa parte e em sua continuação, 
que se tornou necessária, foi preparada uma revisão do texto oficioso e decidido que 
o texto revisto seria o projeto oficial de Convenção da Conferência. A primeira parte 
foi tumultuada e a Conferência procurou sair da crise que a colocou a delegação dos 
Estados Unidos da América, com uma mudança radical de posição às vésperas de se 
iniciar o período de sessões, anunciando que a nova administração Reagan reestudaria o 
projeto de Convenção existente, principalmente as matérias relacionadas com os fundos 
marinhos. Tal posição fez com que os debates se prolongassem em questões estéreis e 
não se seguisse o programa de trabalho previsto para a sessão final da Conferência.
 No firme propósito de tentar cumprir o programa de trabalho que previa a 
conclusão das negociações e a celebração de uma Convenção em 1981, foi reconvocado 
o Período de Sessões para uma segunda parte em Genebra, de 3 a 28 de agosto de 
1981. Na verdade, não se podia esperar o término da Conferência em Genebra, devido 
às fortes oposições norte-americanas que não desejavam sequer que fosse reconvocado 
o período de sessões ainda em 1981. No período reconvocado, os Estados Unidos da 
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América tentaram ganhar tempo e não chegaram a detalhar suas preocupações. Não 
obstante, os trabalhos avançaram. As disposições sobre a Comissão Preparatória atingiram 
estágio adiantado, encontrou-se solução para o problema da delimitação de fronteira 
marítima entre Estados adjacentes ou que se defrontam, e elegeu-se Jamaica para sede 
da Autoridade e a República Federal da Alemanha (Hamburgo) para a sede do Tribunal 
dos Fundos Marinhos. Também se decidiu realizar o décimo primeiro e, desta feita, 
último período de sessões da Conferência, para ensejar um último esforço negociador 
que levasse à adoção da Convenção.
 O Décimo Primeiro Período de Sessões foi convocado para Nova Iorque, de 8 de 
março a 30 de abril de 1982, quando efetivamente foi encerrada a Conferência com a 
adoção da Convenção.

Adoção da Convenção 

 A busca do consenso, considerada por alguns como utópico, fez com que os 
trabalhos da Conferência se prolongassem por vários anos. Como mostrado no tópico 
anterior, a Conferência foi formalmente instalada em Nova Iorque, em dezembro de 1973, 
realizou a segunda sessão em Caracas em 1974, e desenvolveu-se por onze períodos de 
sessões que se alternaram nas cidades de Nova Iorque e de Genebra, cabendo, finalmente, 
a assinatura da Ata Final para ser efetuada em Caracas. Como será visto, a Venezuela 
votou contra a aprovação da Convenção e não aceitou sediar esse encontro. Foi, então, 
decidido realizá-lo em Montego Bay, Jamaica (sede da Autoridade), em dezembro de 
1982, e o trabalho final da Conferência ficou conhecido como Convenção da Jamaica. A 
Convenção elaborada pela Terceira Conferência foi considerada pelos seus participantes 
como o resultado do maior e mais prolongado processo de negociação na história das 
Nações Unidas.
 A utopia do consenso quase foi conseguida. O texto da Convenção estava 
praticamente concluído em 1981, quando seriam encerrados os trabalhos da Conferência. 
A mudança de governo nos Estados Unidos da América fez esse país alterar sua posição 
para atender, aparentemente, aos reclamos de empresas do setor de mineração marinha. 
Em consequência, a Conferência se prolongou por mais um ano. No final, graças aos 
esforços do Presidente da Conferência, Embaixador Tommy Koh, de Singapura, todos os 
participantes, exceto os Estados Unidos da América, contribuíram para o consenso. Por 
essa razão, o “pacote” constituído pelo projeto de Convenção e por quatro resoluções 
complementares foi submetido à votação plenária no último dia do undécimo período 
de sessões , em 30 de abril de 1982, em Nova Iorque.
 A Convenção foi adotada por ampla maioria, cento e trinta votos a favor, quatro 
contra, e dezessete abstenções. Embora concorressem para o consenso, três países 
acompanharam o voto dos Estados Unidos da América: Israel, por questionar a participação 
de movimentos de libertação nacional, e Venezuela e Turquia, devido a problemas de 
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fronteiras marítimas com Colômbia e Grécia, respectivamente. A União Soviética, mesmo 
participando do consenso, não estava de acordo com alguns artigos da Resolução sobre 
proteção dos investimentos preparatórios. Por esse motivo, absteve-se, no que foi seguida 
por todos os países do Grupo Socialista. Quanto aos países desenvolvidos, a abstenção de 
alguns deveu-se a uma certa solidariedade aos Estados Unidos da América. Não obstante, 
depois da votação, a República Federal da Alemanha e o Reino Unido fizeram declarações 
afirmando que o voto não significava a não participação na Convenção.
 Em outro capítulo, voltar-se-á a tratar da Adoção da Convenção, com maiores 
detalhes. 

A Convenção 

 A Convenção consagra a existência: 1) de um mar territorial que poderá atingir até 
doze milhas; 2) de uma zona contígua que não excederá de vinte e quatro milhas; 3) de 
uma zona econômica exclusiva que não ultrapassará duzentas milhas das linhas de base 
a partir das quais se mede a largura do mar territorial; 4) de uma plataforma continental 
que poderá se prolongar até trezentas e cinquenta milhas a partir das citadas linhas de 
base, ou chegar a cem milhas a contar da isóbata de dois mil e quinhentos metros; e 
5) de uma área internacional (a Área) situada além dos limites de jurisdições nacionais 
e administrada por uma autoridade internacional (a Autoridade). (Figura 1, no final do 
capítulo).
 Para cada uma das áreas citadas no parágrafo anterior, a Convenção reserva um 
de seus capítulos, chamados de Partes. Desse modo, a Parte II trata do mar territorial 
e da zona contígua, a Parte V da zona econômica exclusiva, a Parte VI da plataforma 
continental e a Parte XI da Área.
 As demais Partes da Convenção abordam os assuntos a seguir mencionados. 
A Parte I contempla a introdução, onde são definidos alguns dos termos empregados. 
A Parte III cuida dos estreitos utilizados para a navegação internacional, introduzindo o 
conceito de passagem em trânsito. A Parte IV trata dos Estados arquipelágicos, destacando 
o direito de passagem pelas águas arquipelágicas. A Parte VII é a mais tradicional e tem 
a seu cargo o alto-mar, trazendo uma grande alteração. A Parte VIII se envolve com o 
regime das ilhas. A Parte IX considera os mares fechados e semifechados. A Parte X 
é bastante original, uma vez que aborda o direito de acesso ao mar dos Estados sem 
litoral, assim como o percurso inverso. Trata ainda da liberdade de trânsito. A Parte 
XII dispõe sobre a proteção e preservação do meio marinho. A Parte XIII engloba os 
aspectos relativos à investigação científica marinha (a pesquisa). A Parte XIV se incumbe 
do desenvolvimento e transmissão de tecnologia marinha. A Parte XV procura orientar as 
soluções de controvérsias. Finalmente, a Parte XVI e a Parte XVII cuidam das disposições 
gerais e disposições finais respectivamente.
 Além das dezessete Partes, a Convenção inclui nove Anexos, que detalham ainda 
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mais os seus dispositivos, como a seguir especificados. O Anexo I trata das espécies 
altamente migratórias e o Anexo II da comissão de limites da plataforma continental. 
O Anexo III aborda condições básicas para a prospecção, exploração e aproveitamento. 
O Anexo IV refere-se ao estatuto da Empresa e o Anexo V, à conciliação. O Anexo VI 
mostra a estrutura do Tribunal Internacional Sobre o Direito do Mar. O Anexo VII cuida 
da arbitragem e o Anexo VIII, da arbitragem especial. Finalmente, o Anexo IX enfoca a 
participação de organizações internacionais.
 No mesmo “pacote” foram adotadas quatro resoluções, das quais as duas a 
seguir mencionadas têm maior importância para o Brasil. A Resolução I contempla a 
criação da Comissão Preparatória da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e do 
Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar, e a Resolução II dispõe sobre Investimentos 
Preparatórios nas Atividades Pioneiras Relacionadas com Nódulos Polimetálicos.
 Portanto, a Convenção é bastante abrangente e engloba os interesses de qualquer 
Estado. Sua aceitação internacional, de início, foi elevada, pois, foi firmada por cento e 
dezenove Estados na data em que foi aberta para assinatura.
 Nos próximos capítulos serão tratados os aspectos mais importantes das Partes 
da Convenção, com atenção especial aos que se relacionam com os interesses marítimos 
brasileiros, mostrando alguns pormenores das negociações, os interesses em jogo e como 
a Conferência os abordou.
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FIGURA 1

 A figura mostra os limites das áreas marítimas. Na parte de cima, com a Plata-
forma Continental no limite de duzentas milhas; no meio, ficando entre esse valor e 
trezentos e cinquenta milhas e, embaixo, indo além desta última indicação, se as con-
dições geomorfológicas assim permitirem.
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O Brasil, os Grupos de Interesses e suas Posições 

 O Brasil, ao adotar duzentas milhas de mar territorial em março de 1970, aderia 
à posição dominante existente entre os Estados latino-americanos que pleiteavam 
jurisdições nacionais amplas. Juntava-se também àqueles que vislumbravam um melhor 
aproveitamento dos recursos do mar. Com a convocação da Terceira Conferência sobre o 
Direito do Mar, em dezembro do mesmo ano, apareceu a oportunidade de se procurar 
introduzir, numa codificação internacional, a orientação doutrinária que vinha sendo 
adotada pelos latino-americanos e de fazer valer “as novas regras costumeiras” oriundas 
de atos unilaterais e a legislação brasileira.
 Já foi citado anteriormente que os grupos de interesses desempenham papel 
de destaque no cenário internacional. E como não poderia deixar de ocorrer, também 
na Conferência os Estados participantes se agruparam, quer por motivos regionais, quer 
por outros interesses coincidentes. No entanto, os grupos eram heterogêneos, pois os 
Estados, embora fazendo parte de grupos, possuíam seus interesses individuais. No jogo 
das negociações, há que se ter habilidade para contornar todas as divergências e melhor 
encaminhar os interesses do País.
 O Brasil pertencia ao Grupo Latino-Americano onde existiam várias correntes. Em 
uma delas, Uruguai e Argentina admitiam um mar territorial com pluralidades de regimes. 
Haveria soberania do Estado costeiro sobre o mar territorial, mas, a partir de doze milhas, 
seria observada a liberdade de navegação. Noutra corrente, México, Colômbia, Venezuela 
e Chile preferiam a existência de um mar patrimonial, como previsto na “Declaração 
de São Domingos”. O mar territorial seria de doze milhas e os Estados costeiros teriam 
jurisdição e controle sobre os recursos existentes na área entre doze e duzentas milhas. 
A posição “patrimonialista” foi muito bem aceita pelos países africanos, que a adotaram 
com a denominação de zona econômica exclusiva, nome também consagrado pela 
Convenção sobre o Direito do Mar. Ainda no Grupo Latino-Americano, havia a corrente 
“territorialista”, em que Brasil, Equador, Peru, Panamá e El Salvador empenhavam-se por 
um mar territorial amplo. O Uruguai veio filiar-se a este segmento que, extrapolando 
o Grupo Latino-Americano, tinha identificação própria como Grupo Territorialista, do 
qual também faziam parte países africanos. O Grupo chegou a contar com mais de vinte 
componentes.
 Brasil e Peru empreenderam grandes esforços para sensibilizar os africanos, 
asiáticos e europeus para a importância de uma jurisdição nacional ampla. As posições 
dos latino-americanos chegaram a atrair países desenvolvidos como Austrália, Nova 
Zelândia, Canadá e Noruega, criando uma base para se contrapor e abalar as grandes 
potências.
 Na esfera dos grupos regionais, o Grupo Africano, em sua maioria, apoiava a zona 

CAPÍTULO 5
O BRASIL E OS GRUPOS DE INTERESSES.
POLÍTICAS NACIONAIS
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econômica exclusiva. Era bastante entrosado com o Grupo Asiático, em grande parte 
defensor da mesma posição. No Grupo Asiático surgiu ainda a teoria que deu origem, 
na Convenção, aos Estados Arquipelágicos.
 O Grupo da Europa Ocidental e Outros reunia os países marítimos conservadores 
da Europa Ocidental e os Estados Unidos da América. Defendia jurisdições nacionais 
estreitas e liberdade dos mares. Posição idêntica era adotada pelo Grupo da Europa 
Oriental, liderado e manobrado pela União Soviética. Esse Grupo, por vezes, confundia-
se com o Grupo Socialista que englobava ainda outros países socialistas.
 O maior de todos os grupos de interesses da Conferência, com mais de cento 
e vinte participantes, era o Grupo dos 77, composto pelos países em desenvolvimento 
de todos os continentes. A grande maioria defendia posição favorável à zona econômica 
exclusiva. Sua presidência era renovada anualmente, havendo um rodízio entre os 
representantes dos Grupos Africano, Asiático e Latino-Americano. O Grupo dos 77 
abrigava, ainda, os integrantes do Grupo Árabe, constituído de africanos e asiáticos que 
se expressavam no idioma árabe.
 Os Países Sem Litoral integravam um grupo à parte que acrescido do Grupo 
dos Países em Situação Geográfica de Desvantagem, de plataforma estreita ou fechada, 
formavam o Grupo dos Países Mediterrâneos.
 Canadá, Austrália e Noruega procuravam harmonizar as pretensões dos países 
costeiros defensores da zona econômica exclusiva e ficavam situados numa posição central 
entre os dois extremos, conservadores, defensores de jurisdições nacionais estreitas e 
liberdade dos mares, e territorialistas, empenhados em obter um mar territorial amplo.
 O Brasil encontrava-se, então, em um dos extremos da negociação e a tarefa de 
fazer valer suas posições era bastante árdua. Porém, pior do que o esforço de defendê-
las seria abandoná-las. 
 Considerando que para o Brasil, quando adotou duzentas milhas de mar territorial, 
foram primordiais os fatores políticos e econômicos, a grande batalha na Conferência 
seria assegurar os direitos que o País dizia possuir na área marítima, no solo e subsolo 
adjacentes à costa brasileira. Qualquer resultado diferente da posição extrema poderia 
ser considerado como concessão feita e, então, seria admissível procurar obter outras 
vantagens. Esse entendimento e a busca do consenso permitiam aceitar articulados não 
inteiramente favoráveis em troca de outros mais pertinentes às posições de princípio. 
Ao se discorrer sobre os interesses brasileiros ficarão implícitas as posições defendidas.
 Em paralelo com a Terceira Conferência, o Brasil estabeleceu políticas nacionais 
referentes ao mar. O empenho para a elaboração dessas políticas já vinha de algum 
tempo, mas, sem dúvida, a Conferência influenciou para que, finalmente, elas fossem 
estabelecidas. Uma parcela desse empenho e as políticas elaboradas serão, a seguir, 
abordadas por estarem relacionadas aos temas enfocados neste trabalho.
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Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Política Nacional 
de Recursos do Mar e Política Marítima Nacional

 A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) foi criada em 
setembro de 1974 (Decreto 74557) para coordenar os assuntos relacionados à formulação 
de uma Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM), nessa época ainda não existente. 
Até então, o Brasil dispunha de uma Diretriz de Planejamento para os Recursos do Mar. 
Logo após a criação da CIRM, o Ministro da Marinha, Coordenador da Comissão, era 
auxiliado nas atividades concernentes aos recursos do mar por um Subchefe do Estado-
Maior da Armada. Em dezembro de 1979, foi criada uma Secretaria (SECIRM), subordinada 
ao Ministro da Marinha, para assessorar e executar as atividades da Comissão.
 A CIRM é um colegiado, integrado por representantes de diversos ministérios 
e, nos dias de hoje, tem a coordenação do Comandante da Marinha, designado 
Autoridade Marítima. A partir de dezembro de 2009, a CIRM passou a ser constituída 
pelo Coordenador e por membros representantes dos seguintes órgãos: Casa Civil da 
Presidência da República, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, 
Ministério dos Transportes, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério das Minas e Energia, Ministério 
do Planejamento Orçamento e Gestão, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério do 
Esporte, Ministério do Turismo, Ministério da Integração Nacional, Ministério da Pesca 
e Aquicultura, Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e Comando da 
Marinha, do Ministério da Defesa.
 A própria CIRM elaborou a Política Nacional dos Recursos do Mar, aprovada 
em maio de 1980. Essa política se consubstancia em planos e programas, e a CIRM 
descentraliza a execução de projetos decorrentes para instituições ligadas aos recursos 
do mar, como a própria Marinha, Universidades, Institutos de Pesquisa, Organizações 
Governamentais etc. 
 Pela importância que representam para o Brasil e pela pertinência aos assuntos 
que integram a Convenção, vários programas coordenados pela CIRM serão citados no 
decorrer deste trabalho.
 Em janeiro de 1984, depois de encerrada a Conferência, foi aprovada a Política 
Marítima Nacional. Sua finalidade era a de orientar o desenvolvimento das atividades 
marítimas do País de acordo com os interesses nacionais. Entre os fatores que 
condicionavam a sua elaboração, encontra-se: “respeito aos atos internacionais, dos 
quais o Brasil é parte, relativos aos assuntos que lhe são pertinentes”.
 De seus objetivos foram extraídos os aspectos mais atinentes à Terceira 
Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: pesquisa e desenvolvimento 
de tecnologia nacional; pesquisa, exploração e explotação racional dos recursos vivos 
e não vivos na coluna d’água, leito e subsolo dos mares; produção, no País, de navios 
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embarcações, equipamentos e material específico das atividades marítimas; proteção do 
meio ambiente; formação, valorização e aproveitamento nacional dos recursos humanos; 
obtenção de benefícios decorrentes da participação em atos internacionais; segurança 
das atividades marítimas e salvaguarda dos interesses nacionais nos mares; projeção de 
imagem favorável do País no exterior em apoio à ação diplomática brasileira; e garantia 
da existência de um Poder Naval eficaz e em dimensões compatíveis com os demais 
componentes do Poder Marítimo.
 Esses aspectos, os interesses que levaram o País a estender o mar territorial 
para duzentas milhas e as posições defendidas pelo Brasil na Conferência estarão sempre 
presentes na mente do autor, na análise da Conferência e da Convenção e na verificação 
de suas repercussões sobre os interesses marítimos brasileiros.
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CAPÍTULO 6
MAR TERRITORIAL
 

 Assim como a existência de um mar territorial de três, seis ou doze milhas 
não podia ser aceita pelos Estados costeiros, a sua ampliação para duzentas milhas 
acarretava restrições à navegação e introduzia problemas de soberania que a comunidade 
internacional também não estava disposta a aceitar.
 Situando-se em um dos extremos da negociação, os países territorialistas 
desejavam obter a aprovação de um mar territorial soberano até duzentas milhas. Os 
Estados costeiros teriam toda autoridade e prerrogativas e os demais Estados teriam o 
direito de passagem inocente. Essa postura tinha um mínimo de aceitação na Conferência. 
Com o passar do tempo, alguns territorialistas evoluíram, aceitando, além de doze milhas, 
livre navegação ou livre trânsito para navios mercantes e de guerra. Essa posição não 
era compartilhada por todos os territorialistas. Alguns continuavam pleiteando um mar 
territorial mais extenso. 
 Os países conservadores e potências marítimas admitiam um mar territorial de 
doze milhas. A partir dessa distância, os Estados costeiros teriam direito aos recursos 
vivos e naturais e um mínimo de autoridade. Nessa área, existiriam todas as liberdades 
do alto-mar, mas restariam algumas preferências para os Estados costeiros. Naquela 
época, essas preferências eram o que tornavam essa área diferente do alto-mar. Com 
o decorrer do tempo, outras conquistas foram alcançadas pelos Estados costeiros para 
a área além de doze milhas, evoluindo para a existência da zona econômica exclusiva, 
objeto do próximo capítulo deste trabalho.
 Já em 1976, não havia controvérsias quanto a prerrogativas e autoridade do 
Estado costeiro até duzentas milhas, todos os Estados as aceitavam, no entanto, havia 
quanto ao conteúdo político e econômico. Mas estava bastante claro que o mar territorial 
não deveria exceder doze milhas.
 Em que pesem os esforços dos países territorialistas, cerca de 15% do total de 
participantes da Conferência, constatava-se que a grande maioria preferia uma fórmula 
mais central, repudiando também a posição dos países conservadores. Em suas atitudes, 
dois países territorialistas, Peru e Brasil, tiveram atuação destacada, arregimentando 
adeptos para se tentar obter uma legislação nacional ampla.
 A Conferência optou, na Parte II, por estabelecer um limite para o mar territorial, 
que não poderá ultrapassar doze milhas. A simples comparação entre os números doze e 
duzentos deixa a impressão de que os conservadores saíram vitoriosos nesse confronto. 
Entretanto, a Conferência também adotou uma zona econômica exclusiva que poderá 
atingir duzentas milhas, ficando com a maioria dos participantes. Exatamente esta 
combinação de mar territorial e zona econômica exclusiva e as razões ou causas que 
fizeram o Brasil estender seu mar territorial para duzentas milhas levam a crer que os 
interesses brasileiros não foram sensivelmente prejudicados, pois, contempla as aspirações 
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brasileiras relativas aos aspectos econômicos considerados como primordiais. Porém, a 
posição extrema defendida pelo Brasil proporcionaria ao Estado costeiro soberania plena 
em toda aquela extensão, o que, sob o enfoque territorialista, seria mais desejável. No 
capítulo destinado à zona econômica exclusiva, este tema será abordado com maiores 
detalhes.
 Ainda nessa Parte II, a Conferência estabelece que a linha de base normal para 
medir a largura do mar territorial é a linha de baixa-mar ao longo da costa. Nos locais em 
que a costa apresente recortes profundos e reentrâncias ou que exista uma franja de ilhas 
ao longo da costa na sua proximidade imediata, pode ser adotado o método das linhas 
de base retas que unam os pontos apropriados para traçar as linhas de base a partir da 
qual se mede a largura do mar territorial. As áreas situadas no interior da linha de base 
do mar territorial fazem parte das águas interiores do Estado.
 Assinala, também, que baía é uma reentrância bem marcada, desde que sua 
superfície seja igual ou superior a de um semicírculo que tenha como diâmetro a linha 
traçada através da entrada da referida reentrância. Se essa linha não exceder vinte e 
quatro milhas, as águas assim encerradas serão consideradas águas interiores.
 Para Estados adjacentes ou situados frente a frente, o mar territorial não poderá 
ir além da linha mediana entre eles, salvo acordo em contrário. O procedimento não 
se aplica quando for necessário delimitar o mar territorial dos dois Estados de forma 
diferente, por motivo de títulos históricos ou de outras circunstâncias especiais. A 
delimitação das fronteiras marítimas entre Estados adjacentes e entre Estados cujos 
litorais se apresentam frente a frente foi responsável por Venezuela e Turquia não terem 
votado a favor da Convenção, embora esses países aceitassem o articulado proposto, em 
caso de consenso.

Zona Contígua
 
 Em uma zona adjacente ao seu mar territorial, denominada zona contígua, 
o Estado costeiro pode tomar medidas de fiscalização para evitar infrações às leis e 
regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu território ou no seu 
mar territorial, e para reprimir as infrações às leis e regulamentos no seu território ou 
no seu mar territorial.
 A zona contígua não pode se estender além de 24 milhas, contadas a partir das 
linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial.

Passagem Inocente 

 Ainda no contexto do mar territorial, a passagem inocente de navio de guerra 
mereceu destaque especial e os debates se prolongaram até o final da Conferência. 
 Convém assinalar que a Convenção define “navio de guerra” como qualquer 
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navio pertencente às forças armadas de um Estado, que ostente sinais exteriores próprios 
de navios de guerra de sua nacionalidade, sob o comando de um oficial devidamente 
designado pelo Estado, cujo nome figure na correspondente lista de oficiais ou seu 
equivalente e cuja tripulação esteja submetida às regras da disciplina militar.
 A maior parte dos participantes não aceitava a existência de direito de passagem 
inocente para os navios de guerra. Já as superpotências e os países conservadores se 
colocavam em posição oposta.
 O texto da Convenção não é claro o suficiente nessa matéria. Para alguns, por 
omissão, poder-se-ia supor que a Convenção admite esse direito. De maneira diferente 
se colocavam outros participantes, alegando que pelo direito consuetudinário tal prática 
não constituía direito de navio de guerra. Na verdade, os Estados não podiam admitir 
um navio de guerra como inofensivo.
 O Brasil, quando estendeu seu mar territorial para duzentas milhas, afirmou que 
estabeleceria regulamentos a serem observados pelos navios de guerra e outros navios 
de Estado estrangeiros. Tal postura considerava que o direito consuetudinário permitiria 
fazer aquela regulamentação.
 Uma das últimas tentativas no sentido de alterar o articulado do projeto de 
Convenção propunha que o Estado costeiro devesse dar autorização para a passagem de 
navio de guerra por seu mar territorial, ou dela ser notificado. A tendência da Conferência, 
nesse caso, seria a de assumir uma posição de equilíbrio e optar pela notificação, com a 
qual estaria implícito o direito de passagem inocente. Por essa razão, embora apoiando 
os que defendiam posição contrária à existência de passagem inocente para navio de 
guerra e tendo feito uma série de sugestões que tornariam mais explícito o texto da 
Convenção, o Brasil não compartilhava daquela proposta. Admitia que o articulado da 
Convenção poderia ser tornado mais claro, mas não considerava isso essencial, em se 
tratando do artigo 21 do projeto. Acreditava que os Estados estavam autorizados, pelo 
direito internacional, a adotar legislação regulamentando a passagem de navio de guerra 
por seu mar territorial e a Convenção não poderia privá-los daquele direito. Nesses 
termos, o Chefe da Delegação do Brasil, Embaixador Carlos Calero Rodrigues, assinalou 
a posição brasileira.
 Ao entendimento do Brasil, finalmente, acedeu a Romênia. Assim, pôde o 
Presidente da Conferência anunciar a retirada da proposta de alteração patrocinada pela 
Romênia, acrescentando que seus autores, no entanto, mantinham a interpretação de 
que o contido no artigo 21 não significa que os artigos 19 e 25 da Convenção proibissem 
o Estado costeiro de ter legislação sobre proteção de seus interesses.
 A Convenção entende por passagem inocente a navegação pelo mar territorial 
com o fim de: atravessá-lo sem penetrar nas águas interiores nem fazer escala num 
ancoradouro, ou mesmo instalação portuária, situada fora das águas interiores e dirigir-
se para essas águas interiores, ou sair destas, ou fazer escala num desses ancoradouros 
ou instalações portuárias.
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 A passagem deve ser rápida e contínua e estar de acordo com a Convenção e às 
outras normas do direito internacional.
 As situações que descaracterizam a passagem inocente estão contidas no artigo 
19 da Convenção: a) qualquer ameaça ou uso da força contra a soberania, integridade 
territorial, ou independência política do Estado costeiro, ou qualquer outra violação dos 
princípios do Direito Internacional consagrados na Carta das Nações Unidas; b) exercícios 
com armas de qualquer natureza; c) ações destinadas a obter informações que possam 
prejudicar a defesa ou segurança do Estado costeiro; d) realização de propaganda visando 
atentar contra a defesa ou segurança do Estado costeiro; e) lançamento, recolhimento 
ou recebimento de aeronave;  f) lançamento, recolhimento ou recebimento de qualquer 
artefato militar; g) embarque ou desembarque de mercadoria, moeda ou pessoa, com 
violação das leis e regulamentos alfandegários, fiscais imigratórios ou sanitários do Estado 
costeiro; h) atos voluntários e graves de poluição, contrários à Convenção; i) atividades 
de pesca; j) realização de atividades de pesquisa ou levantamentos hidrográficos; l) 
ações visando interferir em qualquer sistema de comunicação ou de quaisquer outras 
facilidades ou instalações do Estado costeiro e m) qualquer outra atividade não relacionada 
diretamente com a passagem.
 O Estado costeiro poderá adotar leis e regulamentos em relação à passagem 
inocente,  em conformidade com a Convenção e outras normas do direito internacional, 
sobre todas ou algumas das matérias contidas no artigo 21, quais sejam: a) segurança da 
navegação e regulamento do tráfego marítimo; b) proteção das facilidades e auxílios à 
navegação, ou outras instalações; c) proteção de cabos e dutos submarinos; d) proteção 
dos recursos vivos do mar; e) prevenção da violação dos regulamentos de pesca do Estado 
costeiro; f) preservação ambiental do Estado costeiro, bem como prevenção, redução e 
controle da poluição; g) pesquisa científica no mar e levantamentos hidrográficos; e h) 
prevenção de violações dos regulamentos alfandegários, fiscais, imigratórios e sanitários 
do Estado costeiro. 
 É importante assinalar que a decisão da Romênia quase permitiu a obtenção 
do consenso para a aprovação da Convenção, pois, com a retirada de sua proposta de 
emenda, a União Soviética também retirava suas propostas de alteração do articulado 
existente. Restaram, então, os Estados Unidos da América que, não tendo mais sugestões 
a apresentar, não aceitaram o consenso.
 A impressão que fica é que, nessa matéria, aparentemente de propósito, o texto 
dá margem a mais de uma interpretação, tornando possível conciliar as posições de mais 
de cento e cinquenta Estados.
 O Brasil, mesmo na vigência do Decreto-lei 1098/70, não encontrou problemas 
relativos à passagem de navios de guerra em seu mar territorial de duzentas milhas, que 
avançava bastante sobre o Atlântico, principalmente, no “estreito Brasil-África”. Para isso, 
muito contribuiu o relacionamento brasileiro com os demais Estados, não aparecendo 
contestações à posição do Brasil, em contraste à que os Estados Unidos da América 
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fizeram com relação à Líbia, no Golfo de Sidra, em agosto de 1981. No entanto, o Brasil 
encontrou problemas relacionados à pesca, havendo mesmo um apoio norte-americano 
aos pescadores infratores naquele mar territorial brasileiro. Também enfrentou problemas 
envolvendo o espaço aéreo, como os relativos às aeronaves de Cuba e da Inglaterra, se 
bem que no caso inglês pudessem ser considerados aspectos de solidariedade e espírito 
humanitário, uma vez que a aeronave inglesa sofreu pane hidráulica, não conseguiu 
efetuar reabastecimento no ar e estava com o combustível prestes a acabar. Foi escoltada 
por aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) até o Aeroporto do Galeão, onde fez pouso 
de emergência.
 No capítulo seguinte, em que será analisada a zona econômica exclusiva, voltarão 
a ser enfocados os aspectos políticos, econômicos e de segurança.
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CAPÍTULO 7
ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA

 
 Nos debates da Conferência existiam duas correntes de opinião bem definidas. 
Uma procurava ampliar os direitos do Estado costeiro nas águas adjacentes a seu litoral 
e obter um maior controle do alto-mar. Outra defendia a manutenção de jurisdições 
estreitas para os Estados costeiros e das liberdades do alto-mar.
 Mesmo quando as grandes potências e os conservadores passaram a admitir 
a existência de zonas econômicas, tudo fizeram para diminuir a autoridade do Estado 
costeiro e manter a liberdade dos mares. Embora aceitassem a ocorrência de direitos 
econômicos, insistiam na permanência dos direitos relativos à navegação e a outros 
direitos, de modo a se ter um regime semelhante ao do alto-mar. As grandes potências 
marítimas e as grandes potências de pesca somente queriam aceitar uma restrição 
mínima ao seu direito de pescar em uma área que, anteriormente e segundo o conceito 
que utilizavam, constituía-se em alto-mar.
 Os países em situação geográfica de desvantagem favoreciam jurisdições 
nacionais estreitas, por considerarem que, de outra forma, reduziriam o alto-mar e a Área, 
consequentemente, abdicando de uma parcela do patrimônio comum da humanidade que 
a eles também pertencia. Esse grupo, em conjunto com os países sem litoral, pretendia 
que as zonas econômicas fossem regionais e não nacionais, reivindicava o direito de 
pescar e de explorar conjuntamente os recursos minerais, principalmente, petróleo. 
 O principal objetivo da negociação para os países territorialistas consistia em 
manter o conceito de soberania até duzentas milhas. Se não conseguissem esse intento 
integralmente, teriam que tentar obtê-lo de forma qualificada (estabelecendo uma relação 
de direitos e deveres para os Estados costeiros e para os demais Estados) e mantendo 
autoridade soberana nos casos não relacionados entre eles. A grande dificuldade, no 
entanto, era que todos os demais participantes, que não os territorialistas, mostravam-se 
contrários ao conceito de soberania além de doze milhas, preferindo outras alternativas 
para os Estados costeiros, como jurisdição, administração, controle, direitos soberanos 
para alguns fins etc. 
 Situando-se entre essas posições extremas, encontravam-se os intermediários, 
defensores de uma zona econômica exclusiva com algumas gradações, mais ou menos 
fortes, para as competências dos Estados costeiros.
 O Brasil e os países territorialistas, cientes dessa realidade e tendo constatado 
a dificuldade, senão a impossibilidade, de convencer a comunidade internacional a 
adotar um mar territorial de duzentas milhas, sem abrir mão dessa posição, procuraram 
ir incluindo no conceito de zona econômica exclusiva o maior número possível de 
elementos característicos do mar territorial brasileiro de duzentas milhas. Propugnavam 
por uma zona econômica exclusiva em que o Estado costeiro tivesse extensos direitos, 
caracterizando-a como uma zona especial, na qual o Estado costeiro exerceria amplos 
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(não todos) direitos de soberania e de jurisdição exclusiva.
 Na discriminação das características da zona econômica exclusiva, pouco a pouco 
foram se consolidando as opções por uma zona econômica forte, com amplos direitos. 
Nessa matéria, não havia espaço para mais alternativas, e o texto final da Parte V da 
Convenção não difere muito do que já existia desde 1977. Salvo ajustes de redação, 
apenas os artigos relativos aos direitos dos Estados sem litoral e em situação geográfica 
de desvantagem e os que tratavam da delimitação entre Estados adjacentes ou situados 
frente a frente sofreram mais alterações.
 O regime estabelecido pela Convenção, nessa Parte V, atribuiu aos Estados 
costeiros direitos soberanos para fins de exploração e explotação, conservação e 
administração dos recursos naturais, tanto vivos como não vivos das águas sobrejacentes 
ao leito do mar, do leito do mar e de seu subsolo, bem como para outras atividades de 
exploração e explotação econômicas, tal como produção de energia derivada da água, das 
correntes e dos ventos. Prevê ainda jurisdição que diga respeito à colocação e à utilização 
de ilhas artificiais, instalações e estruturas, à pesquisa científica marinha e à proteção e 
preservação do meio marinho.
 Os Estados costeiros terão também o direito exclusivo de construir, autorizar 
e regulamentar a construção, operação e utilização de: ilhas artificiais; de instalações 
e estruturas para os fins previstos no parágrafo anterior e para outras finalidades 
econômicas; e de instalações e estruturas que possam interferir com o exercício dos 
direitos do Estado costeiro nessa zona. Teriam ainda outros direitos e deveres previstos 
na Convenção.
 Por sua vez, na zona econômica exclusiva, todos os Estados gozam das liberdades 
de navegação e sobrevoo. 
 No que diz respeito à pesca, o Estado costeiro determina o potencial de pesca, sua 
capacidade de captura, e dá acesso a outros Estados ao excedente da captura permissível, 
em conformidade com as condições, leis e regulamentos por ele estabelecidos, em 
consonância com a Convenção. Os Estados sem litoral e em situação geográfica de 
desvantagem terão prioridade sobre o excedente da captura permissível dos Estados 
costeiros. O Estado costeiro assegurará, com medidas apropriadas de conservação e 
gestão, que a preservação dos recursos vivos de sua zona econômica exclusiva não 
será ameaçada por um excesso de captura. Além do Estado costeiro, as organizações 
competentes, sub-regionais, regionais ou mundiais, cooperarão para esse fim.
 Como se vê, os interesses políticos de fazer da zona econômica exclusiva uma 
região de amplo controle do Estado costeiro alcançaram êxito considerável. Da mesma 
forma, os interesses econômicos estão bem protegidos pela Convenção como já estavam 
na legislação nacional dos países que haviam estendido seus direitos sobre as duzentas 
milhas. Em particular, a pesca é perfeitamente compatível com o que pretendia o Brasil 
ao adotar o Decreto-lei 1098/70: evitar a pesca predatória em suas costas e proteger os 
recursos vivos do mar.
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 O problema da pesca é um bom exemplo para mostrar que, em negociações 
dessa natureza, tudo é relativo. A Convenção estipula que a captura efetuada por um 
navio estrangeiro deverá ser descarregada, total ou parcialmente, em portos do Estado 
costeiro. Sob esse aspecto, embora na parte norte do País esse dispositivo seja favorável 
ao Brasil, não o será no sul, onde pescadores brasileiros por vezes pretendem estender a 
pesca a águas mais meridionais. Assim, a Convenção ratifica as posições já adotadas pelo 
Uruguai, Argentina e Brasil, prejudicando os interesses dos pescadores brasileiros no sul 
do País, o que já se fazia sentir desde a elaboração das legislações argentina e uruguaia, 
acompanhadas pela do Brasil com o Decreto-lei 1098/70. Esse é o preço que se paga pela 
defesa de jurisdições nacionais fortes. Não obstante, tais medidas são favoráveis no que 
concerne à preservação das espécies e à proteção da pesca em toda a costa brasileira.
 Ao determinar a captura dos recursos vivos em sua zona econômica exclusiva, 
o Estado costeiro levará em conta a preservação das espécies, não as ameaçando com 
excesso de explotação. Assim fazendo, contribuirá para preservar ou restabelecer 
as populações das espécies capturadas a níveis que possam produzir o máximo de 
rendimento, considerados os fatores ambientais e econômicos, inclusive as necessidades 
das comunidades pesqueiras dos países em desenvolvimento.
 As duzentas milhas da zona econômica exclusiva protegem sobremaneira a pesca, 
pois nas regiões menos profundas o pescado é mais abundante. Na verdade, convém 
reconhecer que os assuntos de pesca no Brasil estavam um pouco prejudicados pois 
não se conheciam, na  época, as potencialidades e limites do País. O Senador Milton 
Cabral, em seu livro “As Novas Fronteiras do Mar”, assinala: “são os técnicos da SUDEPE 
que afirmam inexistir dados confiáveis sobre os recursos do mar brasileiro, bem como 
para as produções sustentáveis sobre os estoques correspondentes”. As duas assertivas 
acima expostas foram confirmadas na Fundação Universidade do Rio Grande, em viagem 
de estudos do autor deste trabalho realizada em 1984. Mais recentemente, no início da 
década de noventa, com ênfase a partir de 1994, foi iniciado o levantamento dos recursos 
brasileiros por meio do Programa para Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos 
Vivos na Zona Econômica Exclusiva (Programa REVIZEE) da CIRM. Esse programa tem a 
coordenação do Ministério do Meio Ambiente e a participação de diversos ministérios, de 
universidades, de setores especializados do Brasil, de meios flutuantes de universidades 
brasileiras e de navio de pesquisa da Marinha do Brasil.
 Os interesses brasileiros concernentes à pesca na zona econômica exclusiva 
ainda levam em consideração os direitos dos Estados sem litoral, também previstos na 
Convenção. 
 A Parte V da Convenção aborda os direitos relativos à pesca do excedente dos 
recursos vivos do Estado costeiro, sempre mediante acordos e com a garantia de que não 
se transferirão, direta ou indiretamente, a terceiros Estados. A esse respeito, é importante 
considerar que o articulado referente a soluções de controvérsias prevê que aquelas 
relacionadas à pesca serão resolvidas de acordo com uma das seções da Convenção. 
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Porém, ressalva que o Estado costeiro não está obrigado a aceitar que se submeta aos 
procedimentos previstos qualquer controvérsia relativa a seus direitos soberanos sobre 
os recursos vivos da zona econômica exclusiva, ou ao exercício desses direitos, incluídas 
suas faculdades discricionárias para determinar a captura permissível, sua capacidade 
de explotação, a alocação de excedentes para outros Estados e os termos e condições 
estabelecidos em suas leis e regulamentos de conservação e administração. Desse 
modo, fica assegurado o controle efetivo sobre a pesca e não a existência de uma área 
preferencial de pesca do Estado costeiro, como desejado por alguns dos participantes. 
Haverá, isto sim, um direito preferencial de pesca dos Estados sem litoral, ou em situação 
geográfica de desvantagem, sobre o excedente da captura permissível do Estado costeiro.
 A Parte X da Convenção trata dos direitos de acesso ao mar e a partir do mar dos 
Estados sem litoral e liberdade de trânsito. O Brasil, com seus vizinhos sem litoral, Paraguai 
e Bolívia, já proporcionava amplo acesso aos corredores de exportação brasileiros, 
antecipando-se, assim, ao previsto na Convenção.

Segurança do Estado Costeiro 

 No que se refere aos interesses de segurança do Estado costeiro, a Convenção 
é bem menos explícita. O Brasil foi um dos países que mais se empenhou para fazer 
com que o articulado oficial apresentasse uma redação mais clara. A intransigência das 
grandes potências navais e de seus seguidores, apoiada na regra do consenso adotada 
pela Conferência, fez com que o texto abrigasse alguma ambiguidade.
 Por essa razão, sistematicamente, o Brasil passou a fazer declarações 
interpretativas sobre a matéria nas reuniões oficiais da Conferência, para firmar posição 
e mostrar uma coerência sobre seu entendimento, para uso futuro. Além disso, o Brasil 
sempre entendeu que as disposições da Convenção que proíbem o uso da força no mar 
contra a integridade ou independência de qualquer Estado se aplicam às áreas marítimas 
sob a soberania ou jurisdição do Estado costeiro, portanto, também na zona econômica 
exclusiva. Desse modo, as facilidades de navegação atribuídas a terceiros Estados nessa 
zona não podem ser utilizadas para atividades que impliquem ameaça ou uso de força 
contra o Estado costeiro. As disposições também não autorizam outros Estados a realizar 
na zona econômica exclusiva exercícios ou manobras militares e o uso de armas sem o 
prévio conhecimento e o consentimento do Estado costeiro. Ainda é entendimento que o 
Estado costeiro tem o direito exclusivo de construir e de autorizar a construção, operação 
e uso de todos os tipos de instalações e estruturas nas áreas marítimas sob sua soberania 
ou jurisdição, não havendo exceções.
 Ao final, usando da faculdade concedida por artigo da Convenção, que permite 
a formulação de declarações formais no momento da assinatura, ratificação ou adesão 
para “harmonizar as leis e regulamentos nacionais com as disposições da Convenção”, 
o Embaixador Sérgio Martins Thompson Flores, chefiando a Delegação Brasileira por 
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ocasião da assinatura da Convenção, renovou o entendimento do Brasil com o seguinte 
pronunciamento:
“Em primeiro lugar, entendemos que as disposições do artigo 301, que proíbem a ameaça 
ou uso da força no mar contra a integridade ou independência de qualquer Estado, se 
aplicam, em particular, às áreas marítimas sob a soberania ou jurisdição do Estado costeiro. 
Ou seja, entendemos que as facilidades de navegação atribuídas a terceiros Estados na 
zona econômica exclusiva não podem de modo algum ser utilizadas para atividades que 
impliquem ameaça ou uso da força contra o Estado costeiro. Mais especificamente, 
entende o Brasil que as disposições da Convenção não autorizam outros Estados a realizar 
na zona econômica exclusiva exercícios ou manobras militares, em particular as que 
impliquem o uso de armas ou explosivos, sem o prévio conhecimento e o consentimento 
do Estado costeiro. Entendemos, ainda, que, de acordo com a Convenção, o Estado 
costeiro tem o direito exclusivo de construir e de autorizar a construção, operação e uso 
de todos os tipos de instalações e estruturas nas áreas marítimas sob sua soberania ou 
jurisdição e que esse direito não comporta exceções. Ou seja, nenhum Estado tem o direito 
de colocar ou operar qualquer espécie de instalação ou estrutura na zona econômica 
exclusiva ou na plataforma continental sem o consentimento do Estado costeiro”.
 Embora pareça lógica a posição brasileira, o texto aprovado dá ênfase aos 
aspectos econômicos, não se referindo a instalações ou estruturas de qualquer natureza 
e não abordando aspectos militares. Na verdade, sempre que se procurou enfocar a 
questão sob esse aspecto, apareceram declarações para assinalar que a Convenção teria 
finalidades pacíficas. E, em diversas passagens, o texto da Convenção faz menção a essa 
característica específica. Tal posição reforça o entendimento do Brasil, porque, se assim 
não fosse, a Convenção acobertaria desrespeitos e ameaças ao Estado costeiro na sua 
zona econômica exclusiva.
 O Embaixador Carlos Calero Rodrigues que, durante muitos anos e até os trabalhos 
finais da Conferência, chefiou a Delegação Brasileira, em palestra proferida em 1980 na 
Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, na qual este autor esteve  
presente, assinalou que a revista “Foreign Affairs” publicou artigo do então Chefe da 
delegação norte-americana à Conferência, Embaixador Elliot L. Richardson, em que faz 
uma análise muito lógica, de seu ponto de vista, sobre a importância do Poder Naval e o 
Direito do Mar. Ressalta que há uma frase que lhe parece decisiva: “quando uma situação 
se avizinha da crise, não acredito que nenhuma grande potência modifique sua posição, 
ou a consciência do que se deve fazer, simplesmente para respeitar a interpretação do 
que é o Direito Internacional de outro Estado”. O Embaixador Calero concluiu que “esta, 
infelizmente, é a crua realidade”.
 Os dois Embaixadores não estão longe da verdade. Os problemas do Golfo de 
Sidra, a intervenção em Granada, as minas na costa da Nicarágua e a delimitação, pela 
Inglaterra, de uma zona de exclusão no Atlântico Sul, no conflito das Falklands ou Malvinas, 
para citar apenas questões daquela época, mostram como pode ser usado o Poder Naval.



EM BUSCA DO CONSENSO

52

 Assim, não se pode estar seguro nem com o estabelecido na Convenção e 
tampouco com a legislação unilateral brasileira relativa às duzentas milhas. Espera-se, 
não obstante, que se use a razão antes de apelar para o uso da força e que os acordos 
feitos e o direito tenham a valia da confiança neles depositados. Acresce que um acordo, 
se aceito pela comunidade internacional, proporciona uma maior expectativa de que 
seja respeitado do que atos unilaterais, embora estes tenham um grande valor como 
lançadores de ideias que, frutificando, podem vir a se transformar em costumes e direito. 
Esse sempre foi o pensamento de quem buscava o consenso. Por outro lado, não se pode 
descansar à espera que apenas tratados resolvam todos os problemas. Uma maneira de 
evitá-los é construir um respeitável Poder Naval como instrumento de dissuasão.
 Já que foi mencionado o problema no Golfo de Sidra, vale a pena lembrar alguns 
posicionamentos sobre este incidente, uma vez que ele aconteceu durante a Segunda 
Parte do Décimo Período de Sessões, que estava sendo realizada em Genebra, e que tem 
a ver com tudo que foi tratado nos parágrafos anteriores.
 O incidente aéreo entre os Estados Unidos da América e a Líbia não teve 
repercussões diretas sobre a Conferência do Direito do Mar. Embora a ocorrência tenha 
sido motivo de conversas durante o período de sessões, nenhuma delegação levou o 
assunto ao Plenário, nem mesmo a União Soviética, que vinha tentando tirar partido das 
posições norte-americanas relativas aos fundos marinhos. Tudo indicava, no entanto, que 
os Estados Unidos da América, até certo ponto, não evitaram que tal incidente viesse 
a ocorrer, visto que o combate aéreo foi travado na trigésima sétima incursão feita por 
aeronaves norte-americanas.
 Esse incidente teria passado em brancas nuvens, não fosse, talvez, a pouca 
experiência da nova equipe de negociadores norte-americanos a respeito dos meandros 
da Conferência,  uma vez que o Embaixador dos Estados Unidos da América pediu ao 
Presidente da Conferência que fizesse cortar da Ata uma menção ao incidente feita 
pelo Embaixador de Cuba. Respondendo não ser possível atender à pretensão norte-
americana, o Presidente Tommy Koh informou que, no final da reunião, daria a palavra 
aos Estados Unidos da América, à Cuba e à Líbia, se estes quisessem utilizá-la. Ante a 
uma indagação dos Estados Unidos da América, que pretendiam usar a palavra sem que 
ela fosse estendida aos outros dois, voltou o Presidente a não atender ao pedido.
 O representante norte-americano explicou o incidente com a Líbia. O delegado 
cubano esclareceu que só tocou no incidente para mostrar a necessidade de terminar a 
Conferência. Acrescentou que, se os Estados Unidos da América realizavam as manobras, 
é porque não reconheciam as declarações da Líbia a respeito de jurisdição sobre aquelas 
águas, e que uma Convenção pode evitar incidentes desse tipo. Além disso, poderia 
ainda lembrar declarações do Secretário de Estado Haig sobre a possibilidade de ocorrer 
o incidente. Por sua vez, a Líbia declarou que não falaria nessa Conferência sobre o que 
chamou de agressão, e que seu país defendia sua integridade territorial e segurança 
interna. Não queria situar num contexto jurídico atos de provocação. Lembrou que, há 
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anos, estendeu seu mar territorial para doze milhas. Acrescentou que não pretendia 
contestar a declaração dos Estados Unidos da América, mas que o fato foi denunciado 
pela Organização da Unidade Africana (OUA) e pela Liga Árabe. A União Soviética mais 
uma vez ficou calada, não se aproveitando da situação. Na verdade, como grande potência 
mundial, possuía os mesmos interesses dos norte-americanos. Nessa matéria, os dois 
eram aliados.
 Além dos direitos soberanos sobre os recursos não vivos da zona econômica 
exclusiva, o Estado costeiro tem que dar o seu consentimento para a realização de 
qualquer pesquisa  nesta zona. Tal procedimento também é semelhante ao adotado por 
diversos países, inclusive pelo Brasil, decreto 63164/68, e protege os interesses brasileiros 
quanto à pesquisa, exploração e explotação dos recursos da zona econômica exclusiva. 
Nos capítulos relativos à plataforma continental e à pesquisa científica marinha, será 
mostrado que o benefício obtido até duzentas milhas foi estendido a maiores distâncias.
 Assim como a combinação do mar territorial com a zona econômica exclusiva não 
afetava sensivelmente os interesses brasileiros, pode-se acrescentar que, praticamente, 
não introduzia maiores concessões. A grande diferença do regime outorgado pelo 
Decreto-lei 1098/70 e a zona econômica exclusiva é quanto à liberdade de navegação 
e de sobrevoo, não se devendo desprezar os aspectos que envolvem a soberania e os 
direitos soberanos para determinados fins. Também não se pode deixar de levar em 
consideração que o primeiro é fruto de ato unilateral e o segundo, resultado de um 
acordo internacional.
 É claro que se o problema da passagem inocente de navio de guerra por um mar 
territorial de doze milhas acarretou tanta celeuma, com mais razão as grandes potências 
e a grande maioria dos participantes não poderiam admitir que não houvesse liberdade 
de navegação entre doze e duzentas milhas. Tal liberdade ainda ganhava particular 
importância em virtude da passagem pelos estreitos internacionais, especialmente 
para navios e aeronaves militares. Potências como a União Soviética, completamente 
dependente da passagem por estreitos, ou como os Estados Unidos da América, com 
uma estratégia que o obriga a manter forças espalhadas por todo o mundo, não poderiam 
aceitar que não houvesse uma solução para resolver esse problema.
 A Convenção criou, então, na Parte III, o conceito de “passagem em trânsito” 
pelos estreitos utilizados para navegação internacional, que ligam uma zona de alto-mar, 
ou zona econômica exclusiva, à outra zona de alto-mar ou zona econômica exclusiva. 
Nesses estreitos todos os navios e aeronaves gozam dos direitos da passagem em trânsito. 
A “passagem em trânsito” significa o exercício da liberdade de navegação e sobrevoo 
exclusivamente para fins de trânsito contínuo e rápido. Os Estados ribeirinhos de estreitos 
podem designar rotas marítimas e estabelecer sistemas de separação de tráfego para 
navegação pelos estreitos, sempre que a segurança da passagem dos navios o exija. O 
regime de passagem inocente aplicar-se-á a esses estreitos, mas estará excluído num 
estreito formado por uma ilha de um Estado ribeirinho desse estreito e o seu território 
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continental, se do outro lado da ilha existir uma rota de alto-mar ou uma rota que passe 
por uma zona econômica exclusiva, igualmente convenientes pelas suas características 
hidrográficas e de navegação.
 O Brasil possuía uma considerável frota mercante e ocupava posição de destaque 
entre os construtores de navios mercantes no final da década de setenta e início da 
década de oitenta, além de contar com modelo econômico fortemente dependente do 
comércio exterior, o que o fez encarar a navegação internacional através dos estreitos 
de uma maneira conservadora. Assim, posicionou-se favorável à liberdade de navegação 
como se potência marítima fora. Não possuindo estreitos em suas águas jurisdicionais e 
estando afastado de qualquer um deles, o Brasil fica distante de disputas ou controvérsias 
a respeito dessa matéria, salvo as pertinentes ao exercício da livre navegação, liberdade 
essa de grande importância para sua frota mercante.
 Não parece, então, que admitir a liberdade de navegação entre doze e duzentas 
milhas da zona econômica exclusiva vá ferir os interesses brasileiros, uma vez que há 
interesse em navegar livremente nas zonas econômicas exclusivas dos demais Estados, 
embora contrarie a posição de princípio territorialista adotada pelo Brasil.
 Na verdade, a livre navegação é com restrições quanto ao controle da poluição, 
à realização de pesquisa científica, à colocação de instalações e estruturas, à atividade de 
pesca e à extração de recursos sem permissão dos Estados costeiros, o que faz da zona 
econômica exclusiva uma região forte, com amplos direitos, como pretendiam alguns 
Estados, inclusive o Brasil.
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CAPÍTULO 8
PLATAFORMA CONTINENTAL

 Alguns critérios surgiram na Conferência para estabelecer os limites da plataforma 
continental. Uma corrente, a princípio majoritária, optava pelo estabelecimento de um 
limite máximo de duzentas milhas. Dessa maneira, haveria uma correspondência entre 
essa delimitação e a da zona econômica exclusiva. Outra corrente defendia um critério 
geomorfológico, com o limite até o extremo da margem continental, onde se iniciam os 
fundos abissais.
 Praticamente, três alternativas mantiveram-se em debate. A fórmula árabe, 
limitando a plataforma continental a duzentas milhas, preservava os interesses de seus 
membros  produtores de petróleo. A fórmula irlandesa, baseada na espessura das rochas 
sedimentares, poderia beneficiar os Estados Unidos da América, o Canadá, a Argentina, 
o Brasil e outros. A fórmula soviética, com critérios mais definidos de distância (trezentas 
milhas das linhas de base a partir das quais se mede a largura do mar territorial) e de 
distância e profundidade (sessenta milhas além da isóbata de dois mil e quinhentos 
metros), também beneficiaria vários países, inclusive o Brasil.
 Surpreendendo a todos, ao apagar das luzes do último dia da primeira parte 
do Oitavo Período de Sessões, em abril de 1979, o Presidente da Segunda Comissão, 
Embaixador Andrés Aguilar, da Venezuela, dirigindo um grupo de negociação e a Segunda 
Comissão, apresentou ao Presidente da Conferência uma fórmula que englobava todas as 
demais e que a seu ver possuía as melhores condições de se obter o consenso. O intervalo 
de alguns meses entre os períodos de sessões fez com que a meditação superasse a 
perplexidade e a proposta não fosse contestada, passando a ser incluída no texto de 
negociação em agosto de 1979, e vindo a integrar o texto final da Convenção. Como 
decorrência dos trabalhos da Conferência, passou-se a conviver com a conceituação a 
seguir enunciada, adotada pela Convenção, Parte VI.
 A plataforma continental de um Estado costeiro compreende o leito e o 
subsolo das áreas marítimas que se estendem além de seu mar territorial ao longo do 
prolongamento natural de seu território até o limite exterior da margem continental, ou 
até a distância de duzentas milhas das linhas de base a partir das quais se mede a largura 
do mar territorial, nos casos em que o limite externo da margem continental não chegue 
a esta distância.
 A delimitação do limite externo da margem continental será estabelecida pelo 
Estado costeiro por intermédio de:
 a) uma linha traçada pelos pontos fixos mais externos para cada um dos quais a 
espessura das rochas sedimentares seja pelo menos igual a 1% da menor distância deste 
ponto ao pé do talude continental; ou 
 b) uma linha traçada pelos pontos fixos situados a não mais de sessenta milhas 
do pé do talude continental. 
 Por sua vez, o limite externo da plataforma continental de um Estado costeiro 
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não se estenderá além da distância que fique a trezentas e cinquenta milhas das linhas de 
base a partir das quais se mede a largura do mar territorial, ou de cem milhas contadas 
a partir da isóbata de dois mil e quinhentos metros.
 Essa conceituação é muito importante, e precisa ser bem compreendida. A partir 
dela, alguns problemas passaram a ocorrer em outros artigos do projeto de Convenção e 
o Brasil precisou negociar bastante para fazer valer suas posições. A conceituação mostra 
que a plataforma continental tem que estar contida na margem continental (figura 2, no 
final do capítulo).
 A Convenção estabelece, ainda, que cada Estado costeiro apresentará à Comissão 
de Limites da Plataforma Continental, até dez anos após a entrada em vigor da Convenção 
para si, os limites da plataforma continental além das duzentas milhas. É uma tarefa árdua 
para todos os Estados e para o Brasil. Como a Convenção entrou em vigor em 1994 e o 
Brasil já a havia ratificado, necessitaria apresentar os limites de sua plataforma continental 
até 2004. Mas, desde 1987, a CIRM passou a realizar com grande sucesso o levantamento 
da plataforma continental brasileira, LEPLAC, contando com importante participação 
da Marinha do Brasil (especialmente da Diretoria de Hidrografia e Navegação -DHN), da 
Empresa Brasileira de Petróleo (Petrobras) e da Comunidade Científica Brasileira. Cerca de 
um ano antes, a convite do Secretário da CIRM, este autor e o Professor Vicente Marotta 
Rangel estiveram na Secretaria da CIRM para apresentar, aos representantes de diversos 
ministérios, alguns aspectos do artigo 76 da Convenção.
 Na plataforma continental, os Estados costeiros exercerão direitos soberanos para 
fins de exploração e de explotação de seus recursos naturais. Tais recursos englobam 
os recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e de seu subsolo, bem 
como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias (aquelas que no período 
de captura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em 
constante contato físico com esse leito ou subsolo). Não obstante, o Estado costeiro 
efetuará pagamentos e contribuições relativas à explotação dos recursos não vivos da 
plataforma continental além de duzentas milhas. Se, no entanto, for um Estado em 
desenvolvimento importador de um recurso mineral, produzido em sua plataforma 
continental, estará isento de pagamentos e contribuições relativas a este recurso mineral.
 Os dispositivos da Convenção ampliam as possibilidades brasileiras de 
aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. Embora o conhecimento naquela 
época não pudesse precisar os limites exatos da plataforma continental, sabia-se que em 
vários pontos o limite ultrapassaria as duzentas milhas. Entre 1969 e 1979, desenvolveu-
se o Projeto de Reconhecimento Global da Margem Continental Brasileira, Projeto 
REMAC, e a figura 3 (no final do capítulo) assinala a margem continental oriunda de seus 
levantamentos. É certo que a margem assim traçada não utilizou os critérios que vieram 
a ser incluídos no texto de negociação em agosto de 1979, até então não existentes, mas 
já dava uma indicação do que se poderia esperar. A mesma figura apresenta também o 
traçado do pé do talude continental, da plataforma continental como era considerada até 
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então, e a linha de trezentos e cinquenta milhas. Tais informações permitiam constatar o 
quanto o Brasil poderia ganhar com os critérios da Convenção. As figuras 4 e 5 (no final 
do capítulo) mostram algumas combinações desses limites.
 Com a proposta contida na minuta de Convenção, a Marinha do Brasil, ampliando 
informações contidas em cartas náuticas fornecidas em 1978, tomou providências para 
que a DHN traçasse a linha de sessenta milhas a partir do pé do talude continental, a 
de cem milhas além da isóbata de dois mil e quinhentos metros e a linha de duzentas 
milhas (figura 4, no final do capítulo). Essa plotagem mostrava que, na costa norte, no sul 
e na cadeia de Trindade poder-se-ia ultrapassar duzentas milhas. O Brasil, que já retirava 
do mar mais da metade de suas necessidades de petróleo, ficou bem situado com os 
dispositivos da Convenção, ampliando os caminhos para outras conquistas futuras, como 
as que são comentadas sobre o pré-sal. Em novembro de 1995, a CIRM criou o Grupo de 
Trabalho sobre os Recursos Não Vivos da Plataforma Continental e passou a desenvolver, 
a partir de dezembro de 1997, um programa de avaliação da potencialidade mineral 
da plataforma continental jurídica brasileira, REMPLAC, coordenado pelo Ministério de 
Minas e Energia, contando com a participação de vários ministérios, de organizações 
governamentais, de empresas e da comunidade científica. O REMPLAC tem entre seus 
objetivos a caracterização do meio físico da plataforma continental, a avaliação dos 
recursos minerais e a identificação e detalhamento de áreas de relevante potencialidade 
mineral.
 Considerando-se as isópacas, linhas de igual espessura de rochas sedimentares, 
apareciam como promissoras as áreas do Platô de São Paulo e do Cone do Amazonas. Mas, 
exatamente o critério das camadas sedimentares seria o mais difícil de ser empregado 
e que mais exigiria do Brasil em termos econômicos e técnicos. E o Brasil enfrentou 
esse desafio com o já mencionado Programa LEPLAC, contando com o envolvimento de 
diversos ministérios, da comunidade científica, da Petrobras e importante participação 
da Marinha do Brasil. Mais recentemente, após os levantamentos efetuados, o Brasil 
reivindicou à Comissão de Limites da Plataforma Continental uma área, além de duzentas 
milhas, correspondente a novecentos e sessenta mil quilômetros quadrados.
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FIGURA 2

 A figura mostra uma representação esquemática das áreas marítimas, com a Pla-
taforma Continental incluída nos limites da Margem Continental e podendo ultrapassar 
trezentas e cinquenta milhas, se as condições geomorfológicas assim permitirem.
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FIGURA 3

 A figura mostra alguns limites das áreas marítimas, com a da Margem Conti-
nental, levantada pelo Projeto REMAC.
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FIGURA 4

 A figura mostra os primeiros limites traçados pela DHN, utilizando indicações 
até então contidas nos documentos de trabalho da Conferência, e as duzentas milhas 
como previstas pelo Decreto-lei 1098/70.
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FIGURA 5

 A figura mostra alguns dos limites previstos pela Convenção, dando uma ideia 
de até onde poderia chegar a Plataforma Continental Brasileira, que necessitaria ser 
levantada posteriormente utilizando os critérios da Convenção. 
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CAPÍTULO 9
ESTREITOS, ESTADOS ARQUIPELÁGICOS, MARES 
FECHADOS OU SEMIFECHADOS E ALTO-MAR

Estreitos Utilizados para a Navegação Internacional

 O tema relacionado aos estreitos utilizados para a navegação internacional foi 
muito controvertido na Conferência. De um lado, as potências marítimas procuravam 
ampla liberdade de movimentos. De outro, os Estados em cujas costas se encontravam 
os principais estreitos (asiáticos, árabes e a Espanha) apresentavam as reivindicações 
dos estados costeiros. Durante a Conferência, o interesse brasileiro nessa matéria se 
prendia, principalmente, ao ponto de vista do usuário, uma vez que o País possuía uma 
marinha mercante em franca expansão e com relevante atividade no transporte de bens 
estratégicos. Era também importante o interesse aeronáutico, naval e marítimo, pois 
envolvia a passagem de aeronaves e embarcações militares e civis pelos estreitos.
 A Convenção, Parte III, estabelece que, nos estreitos utilizados para a navegação 
internacional entre uma parte do alto-mar ou zona econômica exclusiva e outra parte do 
alto-mar ou zona econômica exclusiva, todos os navios e aeronaves gozam dos direitos 
de “passagem em trânsito”. Haverá liberdade de navegação e sobrevoo exclusivamente 
para trânsito contínuo e rápido.
 Os Estados ribeirinhos de estreitos podem adotar leis e regulamentos relativos 
à passagem em trânsito, no que concerne aos pontos assinalados na Convenção.
 As razões que levaram a criação desse conceito e as principais normas que lhe 
dizem respeito foram tratadas, neste trabalho, no capítulo destinado à zona econômica 
exclusiva.

Estados Arquipelágicos

 Como já mencionado anteriormente, no Grupo Asiático surgiu o pleito que deu 
origem aos Estados Arquipelágicos. Os interesses que envolviam essa matéria eram 
semelhantes aos relacionados aos estreitos utilizados para a navegação internacional. 
As potências marítimas pleiteavam ampla liberdade de movimentos e os Estados 
arquipelágicos procuravam fazer com que as normas a esse respeito fossem adequadas 
aos interesses do Estado costeiro.
 A Convenção define na Parte IV:
 a) “Estado Arquipelágico” significa um Estado constituído totalmente por um ou 
vários arquipélagos, podendo incluir outras ilhas.
 b) “Arquipélago” significa um grupo de ilhas, incluindo partes de ilhas, as águas 
circunjacentes e outros elementos naturais, que estejam tão estritamente relacionados 
entre si que essas ilhas, águas e outros elementos naturais formem intrinsecamente 
uma entidade geográfica, econômica e política ou que historicamente tenham sido 
consideradas como tal.
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 O Estado Arquipelágico pode traçar linhas de base arquipelágicas retas unindo 
os pontos extremos das ilhas mais exteriores. O comprimento dessas linhas não deve 
exceder cem milhas marítimas, admitindo-se que três por cento do número total de linhas 
possam exceder esse comprimento, até um máximo de cento e vinte e cinco milhas.
 Para esses Estados, a largura do mar territorial, da zona contígua, da zona 
econômica exclusiva e plataforma continental é medida a partir das linhas de base 
arquipelágicas.
 O Estado Arquipelágico pode designar rotas marítimas e rotas aéreas a elas 
sobrejacentes adequadas à passagem contínua e rápida de navios e aeronaves por ou 
sobre as águas arquipelágicas e o mar territorial adjacente. Em tais rotas marítimas e 
aéreas, todos os navios e aeronaves gozam do direito de passagem pelas rotas marítimas 
arquipelágicas. Os navios de todos os Estados gozam do direito de passagem inocente 
pelas águas arquipelágicas.

Mares Fechados ou Semifechados
 
 As negociações relativas aos mares fechados e semifechados envolveram os 
Estados mais diretamente afetados pelos problemas existentes nessa matéria. E a 
Convenção define tais mares e estimula a cooperação entre os Estados que lhes são 
costeiros.
 Pela Convenção, Parte IX, mar fechado ou semifechado é um golfo, baia ou mar 
rodeado por dois ou mais Estados e comunicando com outro mar ou com oceano por 
uma saída estreita, ou formado inteira ou principalmente por mares territoriais e zonas 
econômicas exclusivas de dois ou mais Estados costeiros.
 Os Estados costeiros desses mares devem cooperar entre si no exercício dos 
seus direitos e no cumprimento dos seus deveres nos termos da Convenção. Assim, 
diretamente ou por intermédio de uma organização regional apropriada devem coordenar 
atividades assinaladas na Convenção.

Alto-Mar 

 Durante séculos, admitiu-se a existência de duas importantes áreas marítimas. 
Uma delas constituía um espaço considerado como a continuação do território, o mar 
territorial, já abordado em capítulo anterior. A outra era um espaço comum a todos, o 
alto-mar. Mas uma mudança fundamental decorreu com a Convenção. O alto-mar que 
era propriedade de todos, onde cada Estado podia agir livremente, passou a ser dividido 
em águas e fundo. Neste capítulo serão abordados alguns aspectos da parte relativa às 
águas, que perdeu uma parcela de sua área para a zona econômica exclusiva.
 Então, as disposições da Convenção sobre o alto-mar aplicam-se a todas as 
partes do mar não incluídas na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas 
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arquipelágicas de um Estado arquipelágico.
 Na Conferência, o alto-mar e os temas correlatos apresentaram várias visões 
para um mesmo problema. Como já foi visto, o alto-mar perdeu área marítima para a 
zona econômica exclusiva, e perdeu também fundos para a plataforma continental e para 
a Área. Em decorrência, uma parcela dos participantes queria menos zona econômica 
exclusiva e menos plataforma continental, portanto, mais alto-mar e maior espaço para a 
Área. Outros queriam a posição inversa, e a Conferência teve que balancear as pretensões.
 A Convenção estabelece, na Parte VII, as liberdades a serem exercidas no alto-
mar, das quais a principal é a de navegação. Preconiza ainda: liberdade de sobrevoo, de 
colocar cabos e dutos submarinos nos termos da Parte VI, de construir ilhas artificiais e 
outras instalações permitidas pelo direito internacional como previsto na Parte VI, de pesca 
nos termos das condições enunciadas na seção 2 da própria Parte VII e de investigação 
científica, de acordo com as Partes VI e XIII.
 Assinala, ainda, que todo Estado costeiro deve promover o estabelecimento, o 
funcionamento e a manutenção de um adequado e eficaz serviço de busca e salvamento 
para garantir a segurança marítima e aérea, cooperando para esse fim com Estados 
vizinhos por meio de ajustes regionais de cooperação mútua. Esse serviço e essa 
cooperação são, de longa data, empreendidos pelo Brasil, com importante participação 
da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira. A área marítima de responsabilidade 
de Busca e Salvamento do Brasil é aproximadamente duas vezes maior do que serão 
as áreas marítimas de jurisdição nacional. A figura 6 (no final do capítulo) mostra 
uma representação da dimensão dessa área. Portanto, as responsabilidades do Brasil 
no Oceano Atlântico são enormes para poder propiciar um eficaz serviço de busca e 
salvamento. A Marinha do Brasil envolve uma boa parte de sua estrutura e de meios 
nessa atividade e realiza, diuturnamente, um sem número de socorros, salvando vidas 
humanas no mar.
 A Convenção estabelece que os navios de guerra no alto-mar gozam de completa 
imunidade de jurisdição relativamente a qualquer outro Estado que não seja o de sua 
bandeira.
 Outro ponto importante a ressaltar é que a Convenção, em relação ao previsto 
nas Convenções de Genebra de 1958, ampliou bastante os direitos do Estado costeiro 
quanto ao direito de perseguição, uma vez que prevê que esse direito possa ser utilizado 
quando houver infrações às leis e regulamentos do Estado costeiro, de conformidade 
com a Convenção, na zona econômica exclusiva ou na plataforma continental, incluindo 
as cometidas nas zonas de segurança em volta das instalações situadas na plataforma 
continental.
 Assim, a Convenção dispõe que um navio estrangeiro pode sofrer perseguição 
quando as autoridades competentes do Estado costeiro tiverem motivos fundados para 
acreditar que o navio infringiu suas leis e regulamentos. A perseguição deve iniciar-se 
quando o navio estrangeiro ou uma de suas embarcações se encontrarem nas águas 



EM BUSCA DO CONSENSO

65

interiores, nas águas arquipelágicas, ou no mar territorial ou na zona contígua do 
Estado perseguidor e só pode continuar fora do mar territorial ou da zona contígua se 
a perseguição não tiver sido interrompida. Ela também se aplica quando as infrações 
tiverem sido cometidas na zona econômica exclusiva ou na plataforma continental.
 O direito de perseguição só pode ser exercido por navios de guerra ou aeronaves 
militares, ou por navios ou aeronaves que possuam sinais claros e sejam identificáveis 
como sendo de um governo e estejam para tanto autorizados. 
 A perseguição só pode ser iniciada depois de ter sido emitido sinal de parar 
visual ou auditivo, a uma distância que permita ao navio estrangeiro vê-lo ou ouvi-lo. A 
perseguição cessa no momento em que o navio perseguido entre no mar territorial de 
seu próprio Estado ou no de um terceiro Estado. Assim, é outro encargo para o Estado 
costeiro, outro encargo para o Brasil, e, basicamente, a cargo da Marinha do Brasil.
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FIGURA 6

 A figura mostra os Distritos Navais, a Área de Responsabilidade SAR do Brasil, e como ela 
fica distribuída pelos Distritos, com a coordenação do Comando de Operações Navais.
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CAPÍTULO 10
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE MARINHO

Preservação do Meio Ambiente

 O tema preservação do meio marinho, incluída a prevenção da poluição, foi 
equacionado de modo a evitar que os mares e oceanos se transformassem em fontes de 
preocupação para a humanidade. Assim, todos os Estados têm obrigação de protegê-los 
e preservá-los e devem tomar medidas adequadas nesse sentido.
 A Convenção prevê, então, que os Estados, individual ou conjuntamente, devem 
tomar medidas para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio marinho, qualquer 
que seja a sua fonte. O cumprimento de tais medidas visaria evitar a deterioração e 
permitir a conservação do meio ambiente marinho.
 A maior parte da poluição marinha não tem origem nos navios, é proveniente 
de fontes terrestres e atmosféricas. O mar recebe despejos de toda espécie (industriais, 
de substâncias pesadas, agrícolas, de pesticidas, orgânicos, das cidades, atmosféricos, 
de poluição atmosférica) e, mesmo tentando regenerar e dissolver certas substâncias, a 
capacidade regenerativa tem limites. Certamente a intensificação do tráfego marítimo, 
o crescente dimensionamento de petroleiros, o aumento das atividades de exploração 
de petróleo e de mineração no mar proporcionarão um incremento da poluição oriunda 
de atividades marinhas. Na Conferência, muitos debates ocorreram sobre todos esses 
temas e propostas completamente opostas foram apresentadas, mas, como os mares e 
oceanos são interligados, houve concordância sobre a necessidade de respeitar padrões 
internacionais de construção naval, de operações de navios e plataformas, e que se 
proponham a evitar a poluição oriunda desses meios e de origem terrestre.
 A Convenção foi elaborada “sob o impacto de alguns acidentes marítimos 
importantes”, o que tornava recomendável um certo controle do Estado costeiro para 
verificação das regulamentações estabelecidas. Porém, houve também preocupação em 
evitar que esses Estados tivessem direitos excessivos e arbitrários.
 Alguns países defendiam posições que permitissem aos Estados costeiros 
estabelecer padrões antipoluidores. Outros julgavam que deveriam apenas existir padrões 
internacionais. Assinalava o então Capitão-de-Fragata (hoje, Almirante-de-Esquadra 
reformado) Paulo Augusto Garcia Dumont, a quem o autor sucedeu na delegação 
brasileira, a uniformização dos padrões facilitaria as atividades marinhas e a navegação. 
Mas, os países em desenvolvimento desejavam que os padrões não fossem tão rigorosos 
para com eles, de forma a não prejudicá-los.
 A Convenção, em vários dispositivos da Parte XII, apresenta recomendações para 
que os organismos internacionais competentes estabeleçam regras, padrões, práticas 
e procedimentos e que os Estados criem leis e regulamentos para prevenir, reduzir e 
controlar a contaminação do meio marinho proveniente de todas as fontes (terrestres, de 
atividades nos fundos marinhos, de lançamentos ou descargas, de navios e da atmosfera), 
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bem como para assegurar o cumprimento desses. Recomenda-se a cooperação mundial 
e regional e a assistência técnica na matéria.
 A Organização Marítima Internacional (IMO) é o organismo internacional mais 
ligado a esses assuntos e tem papel importante no estabelecimento das disposições 
internacionais recomendadas. Consequentemente, o Brasil tem procurado influir nas 
deliberações do organismo, de modo a salvaguardar seus interesses e contribuir para o 
aperfeiçoamento das disposições.
 Durante os vários anos de negociação na Conferência, o Brasil possuía uma 
Marinha Mercante razoável e em desenvolvimento, bem como uma crescente construção 
naval. Compartilhava, então, das preocupações das potências marítimas – grandes 
poluidoras; das dos armadores – não desejosos de encarecer a construção e operação 
dos navios; das dos Estados costeiros e de porto – principais vítimas e interessados na 
fiscalização e punição dos poluidores; das dos Estados de bandeira – empenhados em 
ampliar sua autoridade e em evitar que os Estados costeiros e de porto tivessem direitos 
excessivos ou arbitrários; e das dos Estados em desenvolvimento – detentores de menor 
tecnologia e, portanto, desejosos em não utilizar padrões muito elevados para não 
encarecer sua Marinha Mercante, mas interessados em não ver seus mares poluídos. 
Desse modo, havia muitos interesses em jogo, muitas posições a conciliar, mas, apesar 
das controvérsias, caminhou-se para um acordo também desejado.
 Por conseguinte, para todos e para o Brasil não era conveniente estabelecer 
dispositivos que restringissem a navegação da Marinha Mercante. Ao País, interessaria 
uma Convenção que tratasse todas essas questões de uma maneira equilibrada, resultado 
alcançado com a Parte XII relacionada à proteção do meio ambiente marinho.
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CAPÍTULO 11
PESQUISA CIENTÍFICA MARINHA

 Em termos de pesquisa, a controvérsia básica na Conferência ocorreu entre a 
liberdade e o controle das investigações.
 Os países em desenvolvimento defendiam a autorização prévia – consentimento 
– do Estado costeiro para que um Estado pesquisador pudesse realizar pesquisa em águas 
de jurisdição de um Estado costeiro. Embora nem sempre os interesses dos países em 
desenvolvimento fossem idênticos nessa matéria, o contingente majoritário apoiava essa 
posição.
 Os países desenvolvidos defendiam a liberdade de pesquisa. Com a evolução 
dos acontecimentos, passaram a aceitar a notificação, na zona econômica exclusiva, e o 
consentimento, para o mar territorial. Durante muito tempo, tentaram estabelecer uma 
distinção entre pesquisa pura e aplicada, artifício com que buscavam obter liberdade de 
pesquisa, rotulando-a de pura. O Brasil colocou-se enfaticamente contra essa distinção e 
defendia a autorização prévia, a participação nas operações de pesquisa e o recebimento 
de resultados.
 A Convenção, Parte XIII, consagrou o regime de consentimento pelo Estado 
costeiro para realização de pesquisa no mar territorial, na zona econômica exclusiva e 
na plataforma continental.
 Nos anos de 1979 e 1980, depois de terem sido incluídos no texto de negociação 
os dispositivos que possibilitavam a plataforma continental poder se estender a mais de 
duzentas milhas, apareceram novas divergências sobre o regime de consentimento para 
a plataforma continental além de duzentas milhas. Alguns países desenvolvidos, como os 
Estados Unidos da América, fortemente apoiados pela União Soviética e pela República 
Federal da Alemanha, pretendiam estabelecer um regime duplo para a plataforma 
continental. Este regime previa consentimento até duzentas milhas e liberdade de 
pesquisa além daquela distância. 
 Contra essa posição, o Brasil desenvolveu campanha sistemática e, às vezes, 
quase que sozinho. Alguns Estados que apoiavam a posição brasileira tinham receio de 
ver alterado o articulado sobre limites da plataforma continental, e outros Estados em 
desenvolvimento, como os integrantes do Grupo Árabe, eram contrários à existência de 
plataformas continentais que se estendessem por mais de duzentas milhas.
 Ainda no que concerne ao regime duplo, vale a pena aprofundar um pouco mais 
sobre as negociações desenvolvidas na Segunda Parte do Oitavo Período de Sessões para 
se ter ideia das dificuldades enfrentadas. O programa de trabalho da Terceira Comissão 
procurou considerar os principais problemas existentes em matéria de investigação 
científica, programação esta que atendia às questões levantadas pelos Estados Unidos da 
América nesta Comissão e pela União Soviética na Segunda Comissão. Mas, o programa 
elaborado pelo Presidente da Comissão incluía, entre os principais problemas, a pesquisa 
na plataforma continental além de duzentas milhas e a solução de controvérsias. Porém, 
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não era essa a preferência dos delegados e a programação do Presidente Yankov sofreu 
forte oposição. Mesmo assim, o programa foi aprovado.
 Em sessão Plenária da Comissão, os participantes, em sua maioria, permaneciam 
favoráveis à manutenção dos textos até então existentes. No entanto, o Presidente decidiu 
efetuar consultas às delegações dos países mais diretamente interessados nos dois 
problemas citados. Convocou os Chefes de Delegações de 18 países por ele selecionados, 
incluiu o Brasil, para tentar uma negociação sobre as duas matérias. Garantiu o Presidente 
que o resultado das consultas seria levado ao plenário da Comissão.
 Nesse pequeno grupo de 18, o Brasil continuou a opor-se ao estabelecimento de 
um regime duplo para a plataforma continental e à solução obrigatória de controvérsias. 
A Argentina, que juntamente ao Brasil, vinha tendo atuação destacada em defesa dos 
interesses dos Estados costeiros, passou a aceitar o regime duplo para a plataforma 
continental. Os demais países desenvolvidos de plataforma extensa (Austrália, Reino 
Unido, Canadá etc.) já vinham patrocinando fórmulas que vinculavam a aplicação do 
regime de consentimento, além das duzentas milhas, à capacidade econômica e técnica 
do Estado costeiro de empreender, efetivamente, a exploração dos recursos naturais 
localizados na plataforma. O Uruguai, outro parceiro do Brasil, estava retraído. Os países 
árabes encontravam-se bastante preocupados com o limite externo da plataforma 
continental, que estava sendo negociado na Segunda Comissão, o que prejudicou o apoio 
que alguns desses países pudessem dar em defesa do regime único para a plataforma 
continental.
 O isolamento em que acabou ficando o Brasil explica a sua exclusão de um grupo 
de consultas, ainda menor, patrocinado pelo Presidente, e que contou com a participação 
do México, Estados Unidos da América, Argentina, Uruguai e Reino Unido. As fórmulas 
oriundas desse grupo representaram importante concessão à pressão norte-americana, 
apesar dos esforços do Uruguai para ainda obter algumas garantias para os Estados 
costeiros. Tais fórmulas foram levadas ao Grupo dos 18, não sendo, novamente, aceitas 
pela delegação brasileira. A posição do Brasil recebeu o apoio da Nigéria, da Somália e 
do Uruguai. 
 Finalmente, os Estados Unidos da América concordaram em não insistir com 
a solução compulsória de controvérsias, aceitando a conciliação obrigatória, ao que se 
opuseram outros países desenvolvidos como Bélgica, Países Baixos e República Federal 
da Alemanha. Por outro lado, os Estados Unidos da América, com o auxílio dos Estados 
desenvolvidos, tentaram ainda restringir direitos já alcançados pelos Estados costeiros 
no seio da própria Conferência.
 Prosseguindo com os debates, o Presidente da Comissão apresentou ao 
plenário da Terceira Comissão uma minuta de relatório que seria levado ao Presidente 
da Conferência, contendo os resultados obtidos na Comissão nesse período de sessões. 
Nele introduziu propostas de alterações do Texto Composto que, na sua visão pessoal, 
reuniam melhores perspectivas de obter consenso. Algumas dessas propostas continham 
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partes idênticas às existentes nas propostas dos Estados Unidos da América, e que haviam 
recebido forte oposição nas reuniões plenárias da Terceira Comissão.
 A essa minuta de relatório opuseram-se, principalmente, as delegações do Brasil, 
Peru, Equador e Espanha. Tais delegações obtiveram o apoio de cerca de vinte e sete 
países. Outras dezessete nações poderiam aceitar, em princípio, os textos apresentados, 
porém, algumas pleiteavam mais liberdade para os Estados pesquisadores. Como a 
proposta estava sendo trazida ao plenário pela primeira vez, muitas delegações, tanto 
partidários de uma posição quanto de outra, se reservaram a apresentar suas posições 
posteriormente, depois de estudos mais profundos. Mas, evidentemente, as propostas 
do Presidente da Comissão não reuniam melhores perspectivas de consenso, o que o 
levou a alterar o relatório. Seu novo relatório contemplava três propostas que receberam 
maior aceitação, e outras em que, embora a maioria concordasse com os conceitos 
básicos emitidos, havia necessidade de efetuar algumas alterações. Então, o Presidente 
da Terceira Comissão concluiu que mesmo os que se opuseram às suas propostas não 
foram contra a voltar a examiná-las.
 No plenário da Conferência, o Brasil fez um ligeiro retrospecto a respeito dos 
trabalhos da Terceira Comissão nos últimos anos. Apontou o considerável apoio existente 
entre as delegações para a manutenção do Texto Composto. Finalmente, considerou o 
relatório do Presidente da Terceira Comissão como uma opinião pessoal e, como tal, as 
propostas de alterações nele contidas deveriam ser novamente debatidas no plenário 
da Comissão.
 Certamente, o próximo período de sessões da Conferência daria oportunidade 
de reexame das propostas e posições apresentadas. Contudo, naquele momento, a 
situação era bastante difícil. O primeiro dos artigos propostos implicava a existência de 
um regime duplo para a plataforma continental, isto é, um regime jurídico diferente para 
a pesquisa além das duzentas milhas, e foi contestado por um número muito reduzido 
de delegações, restringindo-se no final a quase apenas o Brasil. Era forte a pressão dos 
Estados Unidos da América sobre os países industrializados de plataforma continental 
ampla e sobre a Argentina, isolando consideravelmente os países em desenvolvimento 
mais afetados na questão. Acresce que, nessa época, não havia o conhecimento preciso 
do limite externo da plataforma continental brasileira, conforme o estipulado no artigo 
76, o que fez com que se procurasse defender os direitos do Estado costeiro até o limite 
máximo vislumbrado de trezentos e cinquenta milhas. 
 Também não interessava ao Brasil, em princípio, a quebra da unidade jurídica 
da plataforma continental, pela aplicação do duplo regime de pesquisa científica, com o 
consentimento até duzentas milhas e com o consentimento implícito além das duzentas 
milhas, para as áreas em que o Estado costeiro não houvesse designado para sua 
exploração presente ou iminente. Além disso, o regime duplo seria discriminatório contra 
países em desenvolvimento que não tivessem recursos tecnológicos, nem financeiros, 
para iniciar pesquisa em áreas distantes e provavelmente profundas. O Brasil, tendo em 
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vista o relativo avanço que tinha alcançado no conhecimento sobre perfuração, talvez 
estivesse, na prática, entre os menos prejudicados, mas era o que mais defendia sua 
posição.
 Nessa altura, restava, por um lado, a esperança de conseguir o apoio para o Texto 
Composto existente, que em princípio tinha a preferência das delegações e, por outro 
lado, a certeza de que, mesmo com as alterações propostas, obter-se-ia direitos sobre 
a pesquisa além das duzentas milhas, ampliando os já existentes na legislação brasileira 
de duzentas milhas.
 Como já foi mencionado anteriormente, o detalhamento agora relatado serve 
para mostrar o grau de dificuldade enfrentado, o que certamente vale, também, para 
outros temas em debate. Mas, as negociações ocorreram dentro das normas previstas 
pela Conferência. Cada Estado defendia seus interesses individuais ou de grupos de 
interesses coincidentes, e a Conferência procurava um equilíbrio em que ninguém fosse 
totalmente atendido. A busca do consenso, ora ajudava, ora prejudicava as negociações, 
mas foi importante para tentar atingir a aceitação universal. Vale a pena lembrar que as 
reuniões, em sua maioria, eram informais. As posições das delegações eram vistas como 
contribuições em busca de um resultado final aceitável. Em cada período de sessões, 
apenas algumas reuniões plenárias das Comissões e da Conferência tinham caráter oficial 
e comportavam atas.
 A brilhante atuação do delegado brasileiro, o então Conselheiro (hoje, Embaixador 
do Brasil na França) José Maurício Bustani, apoiado pelo Chefe da Delegação Brasileira, foi 
fundamental para impedir a existência de um regime duplo para as pesquisas. No intervalo 
entre dois períodos de sessões da Conferência, o autor enviou a ele uma correspondência 
cumprimentando-o pela sua atuação, incentivando-o a manter as posições até então 
defendidas, e acrescentando um esboço, com base no Projeto REMAC, em que mostrava 
até onde poderia se estender a plataforma continental brasileira.
 Em decorrência das negociações, o texto adotado manteve o regime de 
consentimento do Estado costeiro além de duzentas milhas. Estabeleceu, no entanto, 
que esse Estado deverá publicar as áreas nas quais irá realizar operações exploratórias 
pormenorizadas, bem como qualquer modificação das mesmas. A qualquer tempo os 
Estados costeiros poderão designar as referidas áreas, mas não estarão obrigados a 
fornecer detalhes sobre as operações que irão realizar. A designação das áreas não estará 
sujeita à solução de controvérsias.
 Também em matéria de pesquisa, chegou-se a uma solução de compromissos. De 
uma maneira geral, os Estados cooperarão para a realização de pesquisas com fins pacíficos 
e para o bem de toda a humanidade. Assim sendo, os Estados costeiros normalmente 
darão seu consentimento para a realização dessas pesquisas. Mas, a Convenção estabelece 
circunstâncias em que o consentimento será negado.
 Desse modo, a Convenção, artigo 246, prevê que os Estados costeiros reservarão 
seu direito de negar discricionalmente o consentimento nos seguintes casos: a) se o 
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projeto tiver importância direta sobre a exploração e explotação dos recursos vivos ou 
não vivos; b) se o projeto previr perfurações na plataforma continental, a utilização de 
explosivos ou a introdução de substâncias prejudiciais ao meio marinho; c) se o projeto 
previr a construção, a operação ou a utilização de ilhas artificiais e das instalações e 
estruturas mencionadas nos artigos 60 e 80; e d) se as informações prestadas sobre a 
natureza e os objetivos do projeto, de conformidade com o artigo 248, forem inexatas, ou 
se o Estado ou organização competente que realiza a pesquisa tiver obrigações pendentes 
para com o Estado costeiro, resultantes de um projeto anterior.
 Prevê, ainda, a possibilidade de suspensão e cessação das atividades de pesquisa 
científica marinha pela não observância das informações que o Estado pesquisador deva 
fornecer ao Estado costeiro, como previsto no artigo 248, ou não cumprimento das 
obrigações de satisfazer condições pré-determinadas, dispostas no artigo 249.
 Os Estados ou organizações que pretenderem realizar pesquisas na zona 
econômica exclusiva, ou na plataforma continental, de um Estado costeiro têm a obrigação, 
estabelecida no citado artigo 248, de fornecer as seguintes informações: a) a natureza e 
os objetivos do projeto; b) o método e os meios que serão utilizados, inclusive o nome, a 
tonelagem, o tipo e a categoria dos navios e uma descrição dos equipamentos científicos; 
c) as áreas geográficas exatas em que as atividades de pesquisa serão efetuadas; d) as 
datas previstas de chegada e partida dos navios de pesquisa, ou da colocação ou retirada 
do equipamento, conforme o caso; e) o nome da instituição patrocinadora, de seu Diretor 
e da pessoa encarregada do projeto; e f) sua opinião a respeito da participação, direta 
ou através de representante, do Estado costeiro no projeto de pesquisa.
 A inclusão da suspensão veio propiciar uma medida intermediária antes de se 
chegar a procedimentos mais drásticos, permitindo maior flexibilidade. 
 Os Estados e as organizações internacionais competentes, que desejarem realizar 
pesquisas na zona econômica exclusiva e na plataforma continental de um Estado costeiro, 
são obrigados, pelo referido artigo 249, a satisfazer determinadas condições, a seguir 
sintetizadas: a) garantir ao Estado costeiro o direito de participar ou estar representado, 
se assim o desejar, no projeto; b) fornecer ao Estado costeiro, a seu pedido, relatórios 
preliminares, assim como os resultados e conclusões finais; c) comprometer-se a dar ao 
Estado costeiro, se ele o solicitar, acesso a todos os dados e amostras obtidos, fornecendo 
os dados que puderem ser reproduzidos e as amostras que possam ser divididas sem 
prejuízo de seu valor científico; d) proporcionar ao Estado costeiro, se ele o desejar, 
uma avaliação dos dados, amostras e resultados obtidos, ou auxiliá-lo em sua avaliação 
ou interpretação; e) assegurar que os resultados da pesquisa sejam postos à disposição 
da comunidade científica internacional; f) informar, imediatamente, ao Estado costeiro 
qualquer alteração importante no programa de pesquisa; e g) retirar as instalações ou 
equipamento científico uma vez terminada a pesquisa, a não ser que tenha sido acordado 
de outro modo.
 Os dispositivos em matéria de pesquisa não ficam a dever à legislação nacional 
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relativa a esta matéria (Decreto 63164/68, um dos balizadores de posições), não 
apresentando inconvenientes para os interesses brasileiros. Esse foi um dos assuntos 
em que o Brasil mais necessitou se empenhar, pois não havia grandes interesses para 
boa parcela dos países em desenvolvimento que, no entanto, na maioria das vezes, 
mostraram-se solidários com o Brasil.
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CAPÍTULO 12 
REGIME DAS ILHAS

 A Parte VIII da Convenção tem apenas um artigo com três parágrafos. O primeiro 
define ilha como uma formação natural de terra, rodeada de água, que fica a descoberto 
na preamar. O segundo assegura os direitos das ilhas e o terceiro coloca as exceções.
 Assim, se em termos de plataforma continental o Brasil poderá alcançar amplos 
benefícios, alargando sua área de jurisdição e de direitos soberanos, é no regime das 
ilhas que poderiam aparecer os resultados mais negativos.
 Às ilhas são aplicados os mesmos dispositivos da Convenção utilizados para 
determinar o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma 
continental. Entretanto, os rochedos não aptos a manter habitação humana, ou vida 
econômica própria, não terão zona econômica exclusiva nem plataforma continental.
 Desse modo, as Ilhas de Martim Vaz, o Atol das Rocas e os Penedos de São Pedro 
e São Paulo teriam direito apenas ao mar territorial e à zona contígua. Martim Vaz e Atol 
das Rocas não trariam grandes problemas devido à proximidade de Trindade e Fernando 
de Noronha, respectivamente. Mas o arquipélago de São Pedro e São Paulo faria sair dos 
mapas o círculo de duzentas milhas que, acrescentado ao de Fernando de Noronha, levava, 
em decorrência do Decreto-lei 1098/70, a jurisdição nacional brasileira a aprofundar-se 
pelo Atlântico Norte (figura 5, no capítulo sobre a Plataforma Continental).
 Bem antes da Terceira Conferência, em 1930, a Marinha do Brasil colocou um farol 
nesse Arquipélago. Em dezembro de 1996, o Ministro Coordenador da CIRM aprovou o 
Programa Arquipélago e criou um Grupo de Trabalho Permanente visando à ocupação do 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo e a realização de pesquisa nessa área. Nesse grupo 
participaram representantes da Secretaria da CIRM, da Marinha do Brasil, dos Ministérios 
das Relações Exteriores, da Educação, das Minas e Energia, da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, do Meio Ambiente e do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis. Inicialmente, foi criada uma pequena estação científica para abrigar quatro 
pesquisadores. Em junho de 1998, em local mais protegido, foi inaugurada a segunda 
estação científica melhor aparelhada. Em sua construção, foram repetidas as soluções 
adotadas com sucesso no projeto inicial e substituídas ou aprimoradas as demais. “A 
construção exigiu significativo esforço logístico e envolveu várias Instituições de Pesquisas 
e Órgãos da Marinha”.
 A partir de então, o Brasil mantém o local habitado com pesquisadores e possui um programa 
de ocupação permanente, o citado Programa Arquipélago, executado pela CIRM, envolvendo diversos 
ministérios e com importante participação da Marinha. Dessa maneira, foram tomadas providências 
para permitir que o País possa usufruir dos direitos previstos na Convenção. Informações colhidas na 
Secretaria da CIRM indicam que, nos dias de hoje, além dos benefícios auferidos pela comunidade 
científica, a ocupação permanente do Arquipélago já legitimou o direito do Brasil sobre a zona 
econômica exclusiva e a plataforma continental ao redor do Arquipélago.
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CAPÍTULO 13 
FUNDOS MARINHOS

Fundos Marinhos (A Área)

 Como já foi mencionado em capítulo anterior, com a Convenção da Jamaica uma 
mudança fundamental ocorreu com o alto-mar. Esse local que, como dizia o Embaixador 
Calero, “era propriedade de todos, onde cada Estado dispunha das liberdades tradicionais 
conhecidas, das quais a principal é a liberdade de navegação, passa a ser constituído por 
águas e fundos”. Os fundos marinhos além das áreas de jurisdição nacional não são mais 
livres, passaram a ser considerados pela Assembleia Geral da ONU, em 1970, patrimônio 
comum da humanidade. Os recursos nele existentes devem ser explorados em benefício 
de toda a humanidade.
 No trato dessa matéria, durante a Conferência, uma corrente desejava a 
existência de uma autoridade internacional com controle mínimo sobre as atividades 
realizadas na área dos fundos marinhos. Haveria um registro de licenças e pagamentos 
de “royalties”. Outra corrente preferia uma autoridade internacional forte, com amplo 
controle das atividades de exploração dos fundos marinhos. Entre os partidários desta 
posição encontravam-se os que propugnavam por uma autoridade com jurisdição sobre 
as águas, os recursos, a pesquisa etc.
 O Brasil, que não se encontrava apto a explorar os fundos marinhos, apoiava a 
alternativa de uma autoridade internacional forte, junto aos países latino-americanos e 
demais países em desenvolvimento, integrantes do Grupo dos 77. Tais Estados pretendiam 
poder participar, no futuro, da exploração dessa área, não desejando que ela fosse 
distribuída entre os países desenvolvidos. A essa posição do Grupo dos 77 se opunham os 
Estados de tecnologia avançada, tanto ocidentais como a União Soviética, pois pretendiam 
que suas empresas, comerciais ou estatais, pudessem extrair as riquezas da Área. Uma 
posição lógica, de acordo com seus pontos de vista, pois possuíam maior disponibilidade 
financeira e eram detentores de conhecimento científico e de capacidade tecnológica 
para retirar os recursos do fundo do mar.
 A Convenção trata das atividades na Área com bastantes detalhes e, na Parte XI, 
define “recursos” como sendo todos os recursos minerais sólidos, líquidos ou gasosos 
situados na Área, no leito do mar ou no seu subsolo, incluindo os nódulos polimetálicos; 
e define, ainda, “minerais” como os recursos, uma vez já extraídos da Área.
 Resumidamente, a Parte XI assinala que a Área e seus recursos são patrimônio 
comum da humanidade. Nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania ou 
direitos de soberania sobre qualquer parte da Área ou seus recursos. Nenhum Estado 
ou pessoa física ou jurídica pode apropriar-se de qualquer parte da Área ou de seus 
recursos. As atividades na Área devem ser realizadas em benefício da humanidade em 
geral, tendo particularmente em conta os interesses e as necessidades dos Estados 
em desenvolvimento e dos povos que não tenham a plena independência ou outro 
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regime de autonomia reconhecido pelas Nações Unidas. A Autoridade deve assegurar 
a distribuição equitativa dos benefícios financeiros e dos outros benefícios econômicos 
resultantes das atividades na Área. A Área será utilizada exclusivamente com fins 
pacíficos, e as investigações científicas marinhas nela realizadas serão em benefício 
da humanidade em geral, em conformidade com o disposto na Parte XIII. Os Estados 
Partes devem cooperar para promover a transferência de tecnologia e conhecimentos 
científicos relativos às atividades realizadas na Área de modo que a Empresa e todos 
os Estados Parte sejam beneficiados. A Autoridade deve tomar medidas para adquirir 
essa tecnologia e conhecimentos, e promover e incentivar suas transferências para os 
Estados em desenvolvimento. As atividades na Área devem ser realizadas de modo 
a fomentar o desenvolvimento harmonioso da economia mundial e o crescimento 
equilibrado do comércio internacional e a promover a cooperação internacional em 
favor do desenvolvimento geral de todos os países, especialmente dos Estados em 
desenvolvimento. A Autoridade deve tomar medidas para promover o crescimento, 
a eficiência e a estabilidade dos mercados dos produtos básicos obtidos dos minerais 
provenientes da Área, a preços remuneradores para os produtores e razoáveis para os 
consumidores. Todos os Estados Partes devem cooperar para tal fim.
 Ainda no que diz respeito à Área, o Anexo III trata das condições básicas para a 
prospecção, exploração e aproveitamento, e o Anexo IV do estatuto da Empresa.
 Para as atividades na Área, a Convenção adotou um sistema de compromisso, 
chamado sistema paralelo. A operação será realizada ao mesmo tempo por uma empresa 
internacional (a Empresa) e por concessão, por empresas nacionais, comerciais ou 
estatais. Para administrar os fundos marinhos além das áreas de jurisdição nacional (a 
Área) haverá uma entidade política denominada a Autoridade. Assim, a Empresa será o 
órgão da Autoridade que realizará diretamente as atividades da Área.
 As empresas dos solicitantes a realizar atividades na Área serão autorizadas 
a fazer explorações em determinada área, depois apresentarão planos de trabalho à 
Autoridade. O solicitante indicará duas partes de igual valor comercial e apresentará 
todos os dados obtidos a respeito de ambas as partes. A Autoridade cederá uma para a 
operação do solicitante e reservará a outra para a realização de atividades da Empresa, 
ou para associação com Estados em desenvolvimento.
 Os lucros derivados das atividades na Área serão distribuídos de uma maneira 
equitativa, levando especialmente em conta os interesses e necessidades dos Estados 
em desenvolvimento e dos povos que não alcançaram independência plena ou outro 
regime de autonomia.
 Esse grande sistema, pela primeira vez regulamentado, constituiu a maior 
novidade em matéria relacionada ao mar e prevê várias disposições para atender às 
preocupações levantadas durante os períodos de negociação. 
 Uma das preocupações estava relacionada com a produção na Área. Se houvesse 
uma explotação ilimitada dos recursos dos fundos marinhos, seria possível ocorrer uma 
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superprodução de alguns minerais, acarretando um desbalanceamento do mercado 
internacional. Haveria prejuízo, principalmente para os países grandes produtores 
daqueles minerais, entre os quais se destacam o cobre, o níquel, o cobalto e o manganês. 
Para a proteção dos países em desenvolvimento, quanto aos efeitos adversos em suas 
economias em decorrência da explotação na Área, a Convenção prevê uma política que 
estabelece o limite máximo de produção.
 Com a utilização dos recursos dos fundos marinhos, as reservas mundiais de 
cobalto aumentarão em cerca de quarenta vezes, as de níquel serão seis vezes maiores, 
as de manganês dobrarão e as de cobre receberão um acréscimo de cinquenta por cento. 
É extremamente difícil estimar o impacto da produção marinha sobre os mercados de 
metais, mas estudos elaborados em países desenvolvidos parecem indicar que o efeito 
da mineração marinha sobre os mercados de manganês, níquel e cobalto poderia ser 
significativo, enquanto que sobre o mercado de cobre seria mínimo.
 No início da década de oitenta, quando a Convenção foi adotada e se fazia essa 
análise, o Brasil apresentava elevada dependência externa quanto ao cobre, níquel e 
cobalto. Os gastos brasileiros com a importação desses metais superavam de quatro a 
nove vezes o valor obtido com as exportações de manganês. Considerando-se apenas 
esses dados, ao Brasil deve interessar que a produção marinha alcance sucesso.
 A evolução das reservas brasileiras em terra permitia prever uma melhoria na 
situação do níquel, podendo chegar à autossuficiência, e também na do cobre, embora 
o País continuasse dependente de importações deste metal. Em decorrência, poderia 
haver início e desenvolvimento da produção nacional de cobalto, como subproduto das 
minerações de níquel e/ou cobre. Por sua vez, da produção de manganês em Carajás, a 
previsão era que setenta e cinco por cento deveriam estar voltadas ao atendimento do 
mercado interno, ficando os restantes destinados à exportação. O Brasil ocupava, naquela 
época, a sexta posição mundial na produção de manganês e estava caracterizado como 
produtor e exportador deste metal. Em princípio, essa situação não estaria ameaçada, pois 
projetos em organização para a extração de manganês dos fundos marinhos apresentavam 
custos superiores aos da produção em terra. Trabalho elaborado pelo Professor 
Melquíades Pinto Paiva mostrava que a futura explotação de nódulos de manganês não 
trariam consequências negativas para o Brasil com respeito à produção de manganês, 
níquel, cobre e cobalto. As dificuldades apontadas para a realização de estimativas nesse 
campo indicavam que deveria haver também no Brasil uma preocupação constante dos 
setores voltados para a mineração terrestre e marinha. Por esse motivo, o Ministério 
das Minas e Energia elaborou trabalho sobre a matéria em 1980 e as Nações Unidas 
procuraram alimentar os participantes da Conferência com uma série de publicações, 
algumas das quais relacionadas na bibliografia deste trabalho.
 Outra preocupação levantada na Conferência dizia respeito à transferência de 
tecnologia. O Grupo dos 77 defendia a posição de que os Estados que têm tecnologia para 
a exploração dos fundos marinhos deveriam ficar obrigados a transferi-la à Empresa e aos 
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Estados em desenvolvimento. Esse pleito era objetado por alguns países desenvolvidos, 
principalmente os Estados Unidos da América.
 O empenho do Brasil em defender tal posição levou os representantes dos 
Estados Unidos da América a chamá-la de “cláusula brasileira”. Comentava o Embaixador 
Calero que os norte-americanos, procurando introduzir divergências no seio do Grupo 
dos 77, afirmavam ainda que “a transferência de tecnologia só interessaria a poucos 
países, como o Brasil”, e que “este não estava fazendo isso pelo terceiro mundo e, sim, 
por interesse egoístico”. E concluiu o Embaixador, “o que não é verdade”. “O Brasil era 
um entre os muitos que poderiam absorver a tecnologia, se ela fosse transferida aos 
países em desenvolvimento” e, posteriormente, poderia transmitir, progressivamente, 
a outros países.
 No final, após a mudança de posição dos norte-americanos, seus representantes 
passaram a alegar que seu governo não poderia obrigar empresas particulares a transferir 
tecnologia a outros países. O Presidente da Conferência, envidando esforços para alcançar 
o apoio dos Estados Unidos da América, chegou a propor a alteração do Anexo III do 
projeto de Convenção para que o Estado assumisse os compromissos de transferência de 
tecnologia, caso não fosse possível assegurar o cumprimento pelo operador. Não obstante, 
mais uma vez os norte-americanos mostraram-se insensíveis a esse chamamento.
 Como resultado dessas negociações, o Presidente Tommy Koh cancelou sua 
proposta de conciliação e o articulado do projeto de Convenção foi mantido. Portanto, ficou 
assegurada a transferência de tecnologia à Empresa e aos Estados em desenvolvimento, 
segundo condições e termos equitativos e razoáveis.
 O Brasil vem acumulando conhecimentos técnicos na extração de petróleo do mar, 
e ao final da Conferência, como visto, já retirava mais da metade de suas necessidades 
do mar. Desse modo, vislumbrava-se a possibilidade de poder vir a participar de 
empreendimentos na Área e beneficiar-se da transferência de tecnologia. 
 Nos dias de hoje, no âmbito da CIRM, o Brasil vem implementando, desde 2009, 
o Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional 
do Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA), com o objetivo de identificar e avaliar a 
potencialidade mineral, com importância econômica e política, de áreas estratégicas 
para o Brasil, localizadas além das águas jurisdicionais brasileiras. As atividades desse 
programa são desenvolvidas pelo Serviço Geológico do Brasil, sob a coordenação do 
Ministério das Relações Exteriores, com a participação de instituições de pesquisa, órgãos 
governamentais e membros da comunidade científica. Entre seus projetos, destacam-
se as pesquisas realizadas sobre crostas cobaltíferas, na Elevação do Rio Grande, que 
subsidiaram a elaboração de proposta de plano de trabalho a ser encaminhado à 
Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos.
 A parte da Convenção que trata dos fundos marinhos, a Área, é a mais inovadora, 
e, por isto mesmo, a que apresentou maiores problemas nas negociações, sendo o motivo 
da argumentação que a levou a não ser adotada por consenso. Ao tratar das posições 
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norte-americanas, em outro capítulo, serão apresentados maiores detalhes sobre essa 
negociação.

Órgãos da Autoridade 

 Além dos problemas relativos às atividades na Área e sobre a transferência de 
tecnologia, nesta Parte XI também surgiram dificuldades quanto aos órgãos da Autoridade 
(a Assembleia, o Conselho e o Secretariado).
 Os países desenvolvidos, principalmente os industrializados e as grandes 
potências, pretendiam reduzir a importância da Assembleia, levando as principais decisões 
para o Conselho, onde seria mais fácil conseguir o controle. 
 Para o Conselho, os países desenvolvidos procuraram obter direito de veto, a 
exemplo do que ocorre no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os países em 
desenvolvimento se opuseram a essa posição. Nos debates que se prolongaram por 
algumas sessões, surgiu a ideia do veto poder ser interposto por grupos. A União Soviética 
desejava veto de três, visto que sempre haveria a possibilidade de se ter três socialistas 
no Conselho. Os Estados Unidos da América postulavam o veto de quatro ou cinco, por 
contar com o apoio do Reino Unido, da  República Federal da Alemanha, do Japão e, por 
vezes, da França. O Grupo dos 77, mesmo contrário a essas posições, mas desejoso de 
poder participar das decisões, sugeriu o veto de nove membros. 
 O equilíbrio na Conferência foi alcançado estabelecendo-se para algumas decisões 
a existência do consenso. Isso significa que qualquer de seus integrantes teria direito a 
veto. A necessidade do consenso, para a tomada de certas decisões do Conselho, talvez 
seja a principal conquista alcançada. Para o Brasil, a decisão cresce em importância 
porque o País poderá estar representado no Conselho por, pelo menos, três dos critérios 
apontados para a eleição de seus membros.
 A Convenção prevê que a Assembleia é o órgão supremo da Autoridade e terá a 
faculdade de estabelecer a política geral em qualquer questão ou assunto de competência 
da Autoridade. Será constituída por todos os membros da Autoridade, cada um deles 
com direito a um voto.
 O Conselho será composto por trinta e seis membros da Autoridade, eleitos pela 
Assembleia. Formulará a política concreta da Autoridade em relação a todas as questões 
de sua competência, de conformidade com a Convenção e com a política estabelecida 
pela Assembleia.
 A eleição dos membros do Conselho segue um critério de representatividade 
que contempla: 
 a) quatro Estados entre os que efetuaram os maiores investimentos na preparação 
e realização de atividades na Área (um socialista da Europa Oriental);
 b) quatro Estados entre os grandes consumidores dos minerais a serem extraídos 
da Área (um socialista da Europa Oriental);
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 c) quatro Estados entre os grandes exportadores de minerais a serem extraídos 
da Área (dois em desenvolvimento);
 d) seis Estados em desenvolvimento, que representem interesses especiais 
(grande população, sem litoral ou situação geográfica de desvantagem, grandes 
importadores dos minerais que serão extraídos da Área, produtores potenciais de tais 
minerais, Estados em desenvolvimento menos adiantados); e
 e) dezoito Estados escolhidos de modo a assegurar uma representatividade 
geográfica equitativa dos postos do Conselho como um todo. Para esse fim são 
consideradas regiões geográficas: a África, a América Latina, a Ásia, a Europa Oriental 
(Socialista) e a Europa Ocidental e outros.
 O Secretariado será constituído por um Secretário-Geral, a ser eleito pela 
Assembleia por recomendação do Conselho, e que será o mais alto funcionário 
administrativo da Autoridade, e pelo pessoal necessário à execução das atividades 
administrativas da Autoridade.
 A Empresa será o órgão da Autoridade que realizará as atividades na Área e terá 
seus escritórios principais na sede da Autoridade. Os principais aspectos envolvendo o 
funcionamento da Empresa já foram abordados no presente trabalho.
 O articulado que compõe a parte relativa aos fundos marinhos dá certa 
proteção aos países em desenvolvimento. Por outro lado, permite a operação dos países 
desenvolvidos em paralelo à Empresa internacional. Embora ambos os lados desejassem 
melhores resultados e, portanto, não se mostrassem satisfeitos com os que foram obtidos, 
o Grupo dos 77 viu-se obrigado a defender o texto até então acordado. Assim procedia, 
devido à insistência dos norte-americanos em alterar fundamentalmente matéria por 
todos já considerada resolvida, posição que passou a contar com o apoio constituído por 
quatro ou cinco de seus maiores aliados.
 Entre muitas das alegações norte-americanas, uma delas tentava transportar 
as divergências existentes para o eixo leste-oeste. Na verdade, os principais problemas 
diziam respeito às relações norte-sul.
 Na Conferência, a ação norte-americana foi implementada através das propostas 
de alteração contidas no seu famoso “Livro Verde”. Fora do âmbito da Conferência, os 
Estados Unidos da América realizavam negociações com seus aliados e outros países 
desenvolvidos para a elaboração de uma “Mini Convenção” relativa às operações nos 
fundos marinhos.
 O Grupo dos 77 julgou melhor insistir na adoção da Convenção para que tal 
documento viesse a se constituir na primeira legislação internacional que regulasse 
as atividades nos fundos marinhos, antecipando-se, assim, à “Mini Convenção” dos 
desenvolvidos. O Brasil acompanhou o Grupo dos 77 nessa ação.
 Como já foi assinalado, um maior detalhamento sobre as divergências e as 
posições norte-americanas será apresentado no próximo capítulo.
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Mudança de Posição dos Estados Unidos da América

 Já foi visto que a Convenção estava praticamente pronta, faltando poucos 
ajustes e com a adoção prevista para 1981, quando os norte-americanos anunciaram a 
disposição de efetuar novos estudos sobre o seu articulado. A posição norte-americana 
foi tão extemporânea e de certo modo catastrófica, apresentada num momento em 
que a Conferência caminhava para chegar ao consenso, que vale a pena assinalar 
acontecimentos ocorridos nos períodos de sessões subsequentes a esse posicionamento.
 O relato que se segue, bem como todos os comentários efetuados no decorrer 
deste trabalho sobre os posicionamentos norte-americanos, não representa uma posição 
antiamericanista, que o autor não tem. Apenas, procura mostrar algumas das matérias 
debatidas na Conferência nesses períodos de sessões e tecer considerações pertinentes 
aos fatos relatados.
 As posições dos Estados Unidos da América prolongaram a Conferência por mais 
um ano, ensejando debates concentrados em três partes consecutivas dos períodos de 
sessões, a seguir relembrados.

Primeira Parte do Décimo Período de Sessões 

 De início, logo após a mudança de posição, ficou a impressão de que pressões 
do setor de mineração foram de tal monta que levaram a nova administração norte-
americana a solicitar o embargo da parte relativa aos fundos marinhos até que o assunto, 
para eles totalmente desconhecido, pudesse ser estudado e avaliado. Posteriormente, 
com a evolução dos trabalhos, pôde-se perceber que as divergências talvez fossem mais 
profundas e caminhassem para o lado ideológico, receando os norte-americanos que uma 
nova ordem econômica fosse criada com a existência de uma entidade supranacional (a 
Autoridade), o que, deste ponto de vista, contrariaria a filosofia capitalista.
 Durante reunião plenária em que se debatia a organização dos trabalhos da 
Conferência, o representante dos Estados Unidos da América reafirmou que seu governo 
estava procedendo a um exame geral do anteprojeto de Convenção, em particular da 
Parte XI e, portanto, não estava em condições, naquele momento, de concluir negociações 
sobre o texto. Essa atitude foi criticada pelo Grupo dos 77, pela União Soviética e pela 
China. Nessa oportunidade, os Estados Unidos da América não receberam apoio nem de 
seus tradicionais aliados, os Estados desenvolvidos da Europa Ocidental e o Japão. Em 
realidade, quando foi divulgada a decisão, todos ficaram perplexos, mas, com o passar 
dos dias, alguns dos aliados passaram a compartilhar algumas das preocupações norte-
americanas.
 Para mostrar como eram difíceis as negociações, em reunião da Segunda 

CAPÍTULO 14
POSIÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
SOBRE OS FUNDOS MARINHOS
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Comissão, as potências marítimas manifestaram sua firme oposição às propostas de 
alterações aos artigos 21 e 60 apresentadas por algumas delegações. Em verdade, 
não havia clima para efetuar alterações nos artigos das Partes de II a X. Mas, em outra 
declaração não muito feliz, o representante dos Estados Unidos da América lembrou 
que seu governo estava reavaliando todo o anteprojeto de Convenção e advertiu que a 
reapresentação de propostas como essas era um “presságio extremamente perigoso”, 
que teria efeito grave e negativo sobre o processo de revisão que estava sendo levado a 
cabo em Washington.
 A delegação soviética, que durante todo o período de sessões procurou 
aproveitar os vacilos norte-americanos, apoiando, sempre que possível, os países em 
desenvolvimento e que em temas da Segunda Comissão era incomodamente aliada dos 
Estados Unidos da América (países com interesses coincidentes), pretendeu provar que 
os Estados costeiros estavam amplamente protegidos com o anteprojeto de Convenção e 
que a insistência desses Estados em apresentar emendas como as referentes aos artigos 
21 e 60 apenas contribuía para legitimar a lamentável atitude norte-americana com 
relação ao regime para os fundos marinhos. 
 Da mesma forma, em reunião da Terceira Comissão, o delegado dos Estados 
Unidos da  América, também referiu-se ao processo de revisão do anteprojeto de 
Convenção que seu governo estava realizando. Sua intervenção, não muito clara, poderia 
insinuar que pretendessem voltar a pleitear a reabertura dos debates nessa Comissão. O 
representante brasileiro, sem prejuízo do entendimento já manifestado pelo Presidente 
da Comissão e, sobretudo, das posições do Brasil sobre pontos substantivos, também 
deixou claro que seu governo procedia a uma revisão do projeto, assinalando que esse 
exercício, aliás, é muito natural por parte de qualquer governo responsável, com vistas 
à decisão final de assinar a Convenção. Reservou seu direito de voltar a insistir em suas 
posições específicas sobre pontos de substância, no caso de serem reabertas as negociações 
no futuro. O Presidente da Comissão, Embaixador Yankov da Bulgária, reiterou o seu 
entendimento de que as negociações sobre os pontos essenciais já haviam produzido textos 
possíveis de aceitação generalizada, não sendo de se esperar a reabertura de negociações 
sobre elas.

Segunda Parte do Décimo Período de Sessões 

 Antes de iniciar a Segunda Parte do Décimo Período de Sessões, o Grupo dos 77 
decidiu defender a manutenção do programa de trabalho da Conferência, que previa a 
formalização do projeto de Convenção, e insistir para que as propostas norte-americanas 
fossem apresentadas de forma global em plenário. 
 Na reunião de abertura da Sessão, o plenário da Conferência deliberou que os 
Estados Unidos da América deveriam dar a conhecer suas propostas nos próximos dois 
dias, também em sessão plenária.
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 Dentro do prazo previsto, os Estados Unidos da América apresentaram, em linhas 
gerais, os resultados dos estudos e revisões que o governo empreendia no projeto de 
Convenção. O Embaixador Malone afirmou que a Parte XI, na presente forma, era um 
obstáculo à ratificação do tratado. Negou que as dificuldades fossem decorrentes das 
opiniões de empresas privadas norte-americanas, mas sim levantadas por questões de 
princípio relacionadas com a criação de uma instituição global para regular as atividades 
na Área e com o papel que os Estados Unidos da América teriam em decisões que viessem 
afetar seus interesses vitais.
 Sem apresentar qualquer sugestão concreta de modificação, referiu-se a 
alguns pontos específicos de preocupações. Tais preocupações encontram-se a seguir 
assinaladas:
 1) o processo de tomada de decisão pela Autoridade permite a possibilidade 
de que um grupo de países possa dominar outros em decisões onde os interesses vitais 
estão em jogo;
 2) o desequilíbrio que existe na atribuição de poderes entre a Assembleia e o 
Conselho pode trazer dificuldades;
 3) as disposições relativas à composição, procedimentos e votação no Conselho 
da Autoridade não protegem plenamente os interesses norte-americanos;
 4) o texto não assegura que os Estados Unidos da América estejam sempre 
representados no Conselho;
 5) o sistema de votação pode ser utilizado para paralisar o Conselho;
 6) o projeto de Convenção não resguarda o direito de acesso, sem discriminação, 
a matérias-primas críticas;
 7) o projeto é discriminatório em favor de certos grupos de países e da Empresa 
da Autoridade pois há uma discriminação a favor dos países em desenvolvimento e contra 
outros países, como os Estados Unidos da América, principalmente no que se relaciona 
a transferência de tecnologia;
 8) os artigos relativos ao controle de produção não estimulam o desenvolvimento 
dos recursos dos fundos marinhos;
 9) a possibilidade de aprovação de emendas por maioria de dois terços, na 
Conferência de Revisão, permitirá a adoção de emendas apesar da objeção dos Estados 
Unidos da América;
 10) o projeto de Convenção contraria a política norte-americana voltada para a 
redução de gastos orçamentários;
 11) o projeto de Convenção poderá permitir o uso de fundos fornecidos pelos Estados 
Unidos da América para prejudicar as atividades de mineração por parte de companhias 
privadas; e
 12) as disposições relativas à transferência obrigatória de tecnologia, à distribuição 
de benefícios e à imposição de penalidades devem ser revistas.
 Conforme acordado em reunião que antecedeu à Sessão, as delegações do 
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Grupo dos 77 abstiveram-se de qualquer reação imediata. A União Soviética condenou 
a atitude norte-americana, acusando-a de obstrucionista, procurando contrastá-la com 
sua posição construtiva. Não obstante, defendendo seus pontos de vista, mostrou-se tão 
intransigente quanto os Estados Unidos da América, impondo condições para negociar 
a proteção de investimentos preparatórios ou iniciais.
 O Presidente do Grupo dos 77, Ul-Hak, do Paquistão, fez uma declaração, a 
exemplo da norte-americana, de forma também genérica. Ressaltou alguns pontos 
importantes, e, entre eles, foram selecionados três:
 1) passados cinco meses que o governo Reagan anunciou sua decisão de rever o 
texto do projeto de Convenção, fica evidente que não houve preocupação em completar, 
nesse prazo razoável, o processo de revisão de modo a preservar o programa de trabalho 
acordado no ano passado e salvaguardar a credibilidade da Conferência;
 2) sem desconhecer que qualquer Estado pode redefinir suas políticas e 
ideologias, como foi o caso de vários países desde o início da Conferência, o Grupo dos 77 
salienta que nenhum país, por importante que seja, pode esperar que o resto do mundo 
absorva passivamente suas ideias. É fundamental, portanto, reconhecer a característica de 
composição de interesses do projeto de Convenção, o qual não reflete tampouco a posição 
do Grupo dos 77, objeto de constante erosão ao longo do processo de negociação; e
 3) a Convenção deve ser adotada sem reabrir questões já negociadas.
 A China e a Hungria, esta em nome do Grupo Socialista, apoiaram a posição do 
Grupo dos 77. A Noruega, o Reino Unido, a França, a República Federal da Alemanha, o 
Japão, a Austrália e a Itália manifestaram-se favoráveis a que os Estados Unidos da América 
apresentassem de algum modo as suas posições. Entre esses países, a Noruega foi o 
único a expressar uma atitude mais crítica em relação aos Estados Unidos da América. 
Relembrou as concessões obtidas pelas potências marítimas e o compromisso tácito de 
todos os que participam das negociações de buscar a adoção da Convenção. Ainda, o 
Embaixador Evensen, da Noruega, com a autoridade de um dos principais negociadores e 
dos mais conhecedores da Parte XI, ressaltou que “os mini pacotes desta parte constituem 
um emaranhamento, ligados e inter-relacionados que estão, que não se pode separar, 
assim como a Parte XI das demais”.
 De uma maneira geral, os países desenvolvidos do Grupo da Europa Ocidental e 
Outros afirmaram, em suas declarações, que não haviam mudado suas posições e que 
pretendiam negociar em aberto; no entanto, achavam essencial que fossem consideradas 
as posições dos Estados Unidos da América. Apenas a República Federal da Alemanha 
mostrou ter as mesmas preocupações norte-americanas.
 Após uma série de consultas, o Presidente da Conferência resolveu convocar 
reuniões informais, abertas a todos os participantes, para examinar os tópicos que 
aquietavam os Estados Unidos da América, em horários que não prejudicassem os 
trabalhos normais da Conferência.
 Logo no início, o Embaixador norte-americano apresentou as preocupações de seu 
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governo com relação aos fundos marinhos sob a forma de oito objetivos. Resumidamente, 
os objetivos pretendiam:
 1) que os Estados Unidos da América pudessem controlar os processos decisórios 
da Autoridade (para tanto procuraram reduzir a competência da Assembleia);
 2) que para que os países mais avançados industrialmente tivessem voz mais 
forte nas decisões do Conselho e que este efetivamente pudesse funcionar, o requisito 
do consenso (possibilidade de veto por qualquer dos trinta e seis membros do Conselho) 
deveria ser modificado, pois resultaria em paralisação do Conselho. Os Estados Unidos 
da América deveriam ter uma efetiva influência, tanto nas decisões negativas como nas 
afirmativas;
 3) que o regime dos fundos marinhos devesse visar ao desenvolvimento dos 
recursos naturais do mar para o consumo mundial e não limitar a produção;
 4) que as companhias norte-americanas, devidamente capacitadas, não devessem 
encontrar obstáculos em conseguir contratos de exploração;
 5) que no sistema paralelo, a Empresa da Autoridade fosse posta em pé de 
igualdade com as demais companhias e não discriminada favoravelmente;
 6) que na Conferência de Revisão (a ser convocada para rever dispositivos 
relacionados com os fundos marinhos, quinze anos depois de ter sido iniciada a primeira 
produção comercial) as emendas à Convenção não pudessem ser adotadas por maioria 
de dois terços;
 7) que as companhias, obrigadas que são a fazer vultosos investimentos, 
tenham maior liberdade para operar. Deveria existir garantia de que, uma vez feitos os 
investimentos, todos os frutos fossem colhidos; e
 8) que sejam minimizados os ônus orçamentários das companhias e dos países.
 Sem entrar no mérito dos objetivos, seu atendimento, se não jogasse por terra 
o conceito do patrimônio comum da humanidade, pelo menos, contrariaria o que havia 
sido construído e acordado até então. Parecia querer outorgar aos Estados Unidos da 
América o controle da exploração dos fundos marinhos, desconhecendo as necessidades 
e a existência de outras partes na negociação. Parecia, também, que os norte-americanos 
estavam sentindo a falta da prerrogativa do veto, a exemplo da existente no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas.
 O Grupo dos 77 não quis responder formalmente aos norte-americanos. Seu 
Presidente, sem dizer expressar-se em nome do grupo, historiou, em quatorze laudas, a 
negociação das questões apontadas pelos Estados Unidos da América, mostrando que 
na prática elas estariam atendidas pelo projeto de Convenção. Apresentou os objetivos 
gerais da Conferência e enfocou “a declaração de princípios” que afirmava que os fundos 
marinhos além das áreas de jurisdição nacional eram patrimônio comum da humanidade. 
Comentou, ponto por ponto, os objetivos norte-americanos, explicando que o Grupo 
dos 77 não teria porque defender um texto que considerava não representar o desejo 
dos países em desenvolvimento. Mostrou inclusive que as soluções encontradas pela 
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Conferência eram frutos de um compromisso e tinham originado, em vários casos, de 
iniciativas norte-americanas. Procurou não se comprometer a dialogar nas bases colocadas 
pelos Estados Unidos da América, “até porque são incompatíveis com os interesses 
da comunidade internacional”, mas deixou a porta aberta para o prosseguimento dos 
trabalhos do grupo informal criado pelo Presidente da Conferência.
 A delegação da União Soviética apoiou integralmente o Grupo dos 77. Tentando 
mais uma vez tirar partido da situação, assinalou que o Embaixador dos Estados Unidos da 
América reapresentou seus pontos de vista de maneira mais radical, e ficou evidente para 
todos que a revisão que pretenderam empreender destruiria toda negociação efetuada, 
já que a Parte XI era parte integrante do pacote negociado.
 Na mesma oportunidade, o representante dos Países Baixos afirmou que o 
texto atual era o melhor resultado que se poderia esperar. Defendeu a necessidade 
de um tratado, cuja alternativa seria o caos. Acrescentou que o sistema paralelo era 
essencial, e que as discriminações em favor dos países em desenvolvimento, denunciadas 
pelos Estados Unidos da América, eram válidas, bem como, as responsabilidades de 
financiamento inicial da Empresa serem atribuídas aos países industrializados. Aduziu 
ainda que as preocupações dos países em desenvolvimento com a transferência de 
tecnologia se justificavam e que era indispensável a existência de uma Autoridade a nível 
internacional.
 O representante da Austrália salientou as vantagens obtidas pelos países em 
desenvolvimento, mas declarou taxativamente que nada contrário aos princípios básicos 
era negociável. Também se pronunciaram os representantes da China, apoiando o Grupo 
dos 77, da Nova Zelândia, não vendo possibilidades de fazer grandes alterações ao texto 
negociado, e da Islândia, em nome dos países nórdicos, assinalando que “este texto 
representa um equilíbrio delicado entre interesses conflitantes”.
 Em outra declaração, o representante da Bélgica voltou a apontar razões de 
segurança e bem-estar para assinalar que se deveria tentar um último esforço negociador. 
Acrescentou que alguns pontos da Parte XI não poderiam ser aceitos por seu país, e 
que sua delegação já havia chamado a atenção sobre alguns deles, antes mesmo dos 
Estados Unidos da América terem trocado sua administração. Concluiu afirmando que 
não poderia assegurar que as autoridades de seu país viessem a assinar essa Convenção. 
Em realidade, o mesmo era válido para todos, pois, nenhum país estava comprometido 
a fazê-lo.
 Chamado a apresentar maiores detalhes sobre suas pretensões, o Embaixador 
Malone garantiu que os Estados Unidos da América não desejavam questionar a 
declaração de 1970 sobre os fundos marinhos, mas que não a contemplava como fonte 
de Direito Internacional, e sim como um conjunto de objetivos. Enfocou a questão da 
Conferência de Revisão, interpretando, inclusive, o discurso proferido, em 1976, pelo 
Secretário de Estado Kissinger, que havia sido mencionado pelo Presidente do Grupo 
dos 77.
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 A propósito, o então Comandante Dumont, em seu trabalho citado na Bibliografia, 
relembra as palavras do Secretário de Estado Henry Kissinger, a 8 de abril de 1976, nas 
Nações Unidas, dirigidas à Conferência: “Nosso país não pode atrasar seus esforços para 
desenvolver uma fonte segura de recursos através de nossos projetos de mineração em 
águas profundas. Nós preferimos, fortemente, um acordo internacional que ofereça um 
ambiente legal estável antes que tais desenvolvimentos comecem, um ambiente que 
assegure que todos os recursos sejam administrados para o bem global da comunidade 
e em que todos possam participar. Mas se um acordo não for obtido este ano, será cada 
vez mais difícil resistir às pressões para agir unilateralmente”. 
 Essa declaração não deixava dúvidas da capacidade dos norte-americanos em 
explotar os fundos marinhos, não desejando fazê-lo unilateralmente e sim por um acordo. 
Pressionava a Conferência para produzir uma Convenção, ainda naquele ano, e indicava, 
naquela época, que os recursos deveriam ser administrados com a participação de todos 
para o bem da comunidade.
 Naquele momento da Conferência, depois da declaração do Embaixador Malone, 
o Presidente da Conferência, Embaixador Koh, de Singapura, chegou a deixar o Grupo 
dos 77 em situação embaraçosa, visto que, em decorrência dos esclarecimentos do 
Embaixador dos Estados Unidos da América, tentou fazer com que o Grupo dos 77 se 
pronunciasse, de imediato, a respeito das considerações norte-americanas.
 Foi o Embaixador Yankov, da Bulgária, Presidente da Terceira Comissão, quem 
reordenou os polinômios e recolocou as coisas nos devidos lugares, ao afirmar que o 
pronunciamento dos Estados Unidos da América não apresentava nenhuma proposta 
concreta. Continuava enfocando o problema parcial e superficialmente, interpretando 
posições de 1976, quando já estávamos em 1981, cinco anos depois, com uma Convenção 
quase completa. Indagou: desta maneira, até quando continuaríamos com esse exercício? 
Não era, pois, justo que se exigisse um pronunciamento do Grupo dos 77, quando os 
Estados Unidos da América levaram cerca de cinco meses para apresentar, em linhas 
gerais, suas posições.
 Mais uma vez o Embaixador Evenson, da Noruega, aduziu a necessidade de os 
Estados Unidos da América apresentarem detalhadamente seus oito objetivos, para que, 
analisados em conjunto, os demais países pudessem apresentar resposta. O representante 
do Reino Unido, por sua vez, considerou interessante a exposição dos Estados Unidos da 
América, mas desejava saber pormenores sobre os outros sete pontos. A Austrália insistiu 
para que fossem ventiladas todas as dificuldades norte-americanas e fossem apontadas as 
soluções. Expressou seu entendimento de que os Estados Unidos da América não estavam 
presentes para fazer ofertas e aceitá-las, ou seja, não podiam negociar. Isso significava 
que os pontos levantados não seriam os definitivos daquele país. Também o Canadá fez 
pronunciamento na mesma linha dos efetuados pela Noruega e pela Austrália.
 O Embaixador norte-americano voltou a afirmar que desejava uma oportunidade 
para ter um diálogo, um intercâmbio de ideias, durante vários dias. E confirmou não ter 
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mandato para fazer negociações e se negou a produzir um documento que enfocasse 
todos os aspectos nas diversas áreas.
 Em outra intervenção, o Presidente do Grupo dos 77 mostrou que já era a hora de 
abandonar a diplomacia e passar às soluções. Mas foram, mais uma vez, os representantes 
da Noruega e da Bulgária os decisivos nesse momento. O primeiro, mostrando que esse 
exercício só teria razão de ser se os Estados Unidos da América apresentassem seus oito 
pontos de preocupações e o segundo, propondo que fossem suspensas essas reuniões 
até que o representante dos Estados Unidos da América pudesse falar oficialmente por 
seu governo.
 Tal impasse levou o Presidente da Conferência, Tommy Koh, a suspender o sistema 
de consultas que o Grupo dos 77, com relutância, tinha concordado em participar.
 Toda essa troca de ideias fez parte do processo de negociação e foram 
contribuições em busca de uma Convenção universal. Mas, foi triste presenciar esse 
período de sessões e ver a maior nação do mundo mostrar-se um pouco perdida, sem 
condições para negociar e encontrando, de outro lado, delegados com larga bagagem 
de conhecimentos a respeito do articulado do projeto de Convenção que ajudaram a 
construir. 
 Desde o início dessa Segunda Parte do Décimo Período de Sessões, as delegações 
mostraram-se empenhadas em elevar o “status” do projeto de Convenção. A oficialização 
do texto faria com que não fosse mais possível a apresentação de emendas informais. 
Sabia-se, também, que não haveria tempo suficiente para terminar o exame das questões 
pendentes nesse período de sessões, além do que, todos desejavam a presença dos 
Estados Unidos da América como parte da futura Convenção.
 A solução encontrada para resolver essa questão foi, realmente, formalizar o texto. 
Mas, por outro lado, permitir que, para as partes ainda em negociação, fosse possível 
continuar havendo propostas informais, ou seja, uma formalização especial. Haveria, 
assim, uma última oportunidade para os Estados Unidos da América. Desse modo, as 
negociações continuariam em um novo encontro marcado para o último período de 
sessões a ser realizado de 8 de março a 30 de abril de 1982.

Décimo Primeiro Período de Sessões

 O Presidente da Conferência convocou alguns países para uma série de consultas, 
entre os dias 23 de fevereiro e 3 de março de 1982. Nesse período, abordou questões 
relativas à Comissão Preparatória e ao Tratamento de Investimentos Pioneiros. Antes do 
início dos trabalhos, a delegação norte-americana reafirmou que o Presidente Reagan 
havia decidido voltar às negociações em busca de uma Convenção. Por outro lado, o 
Presidente da Conferência lançou um apelo aos Estados Unidos da América, ao Reino Unido, 
à República Federal da Alemanha e à França para que não firmassem a chamada Mini 
Convenção, uma vez que tal acontecimento traria impacto negativo sobre as negociações. 
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 O Grupo dos 77 reuniu-se em evento que também precedeu à sessão marcada 
para as reuniões da Conferência. Vários integrantes defenderam posição de se procurar 
obter uma Convenção Universal, que todos os países pudessem aceitar. E o grupo decidiu 
examinar as posições norte-americanas nas três semanas iniciais previstas, pelo programa 
de trabalho, para as negociações informais. Mas teriam que ser propostas concretas 
de emendas ao texto que cobrissem a totalidade dos problemas que preocupavam os 
Estados Unidos da América.
 O representante da Bélgica, falando em nome da Comunidade Econômica 
Europeia, referiu-se à decisão do Conselho de Ministros da Comunidade, em que 
enfatizava a necessidade de “aprovar a Convenção por consenso” e levar em consideração 
as sugestões dos Estados Unidos da América. Indicava, assim, que não apoiaria o Grupo 
dos 77 em sua determinação de adotar uma Convenção sem a aquiescência dos Estados 
Unidos da América.
 A União Soviética, em nome dos Socialistas, manifestou posição em tudo idêntica 
à adotada pelo Grupo dos 77.
 Em reunião Plenária da Primeira Comissão, a delegação norte-americana 
apresentou seu livro de emendas à Parte XI e aos Anexos III e IV do projeto de Convenção. 
Esse pacote de emendas, que ficou conhecido como “Livro Verde”, sugeria a alteração em 
quarenta e três artigos que tratavam dos fundos marinhos. O representante dos Estados 
Unidos da América lamentou que o Grupo dos 77 e outras delegações não tivessem 
aceitado trabalhar por aproximações, o que daria maior flexibilidade para encontrar 
caminhos que atendessem às preocupações de seu país. A seu ver, a necessidade de 
apresentar emendas obrigou sua delegação a já indicar soluções precisas.
 As propostas traziam alterações para os artigos da Parte XI que estavam 
relacionados:
 1) aos princípios que regem a Área (benefício da Autoridade, e participação dos 
Estados em desenvolvimento nas atividades na Área);
 2) ao aproveitamento dos recursos da Área (a política de produção, exercícios 
de poderes e funções pela Autoridade, e conferência de revisão);
 3) à Autoridade (natureza e princípios fundamentais da Autoridade e órgãos da 
Autoridade);
 4) à Assembleia (composição, procedimento e votação e poderes e funções);
 5) ao Conselho (composição, procedimento e votação, poderes e funções, órgãos 
do Conselho, comissão de planejamento econômico e comissão jurídica e técnica);
 6) à Empresa;
 7) aos recursos financeiros, orçamento e despesas da Autoridade;
 8) ao estatuto jurídico, privilégios e imunidades da Autoridade (imunidade de jurisdição 
e de execução, e isenção de restrições, regulamentação, controle e moratórias); e
 9) à solução de controvérsias e pareceres consultivos (limitação de competência 
relativa a decisões da Autoridade).
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 Englobava, ainda, metade dos artigos do Anexo III que assinalavam as condições 
básicas para a prospecção, exploração e aproveitamento; além de nove dos treze artigos 
do Anexo IV que tratavam do Estatuto da Empresa.
 É possível que os norte-americanos estivessem com razão em alguns pontos 
de suas propostas, uma vez que a estrutura, teoricamente montada pela Conferência, 
parecia ser bastante pesada. No entanto, o momento não foi oportuno, além de que não 
houve empenho em apresentar essas alterações na primeira ou até na segunda parte 
do período de sessões anterior. Pode ser que uma parcela das propostas pudesse ter 
sido aproveitada e, naquela época, ainda poderia ser, mas a maioria delas alterava muito 
tudo o que havia sido negociado durante muitos anos com participação ativa dos Estados 
Unidos da América.
 Alguns dos pontos enfocados pelas propostas abordam:
 1) Acesso aos recursos dos fundos marinhos. Os norte-americanos consideravam 
que não haveria possibilidade de se obter um texto sobre limite de produção que ao 
mesmo tempo garantisse o acesso. Assim, sugeriram eliminar os limites de produção e 
dar compensação aos produtores terrestres prejudicados. As compensações sairiam dos 
proventos da Autoridade que, pela declaração de princípio, seriam distribuídas entre os 
países em desenvolvimento;
 2) Transferência de tecnologia. Imaginavam que a Convenção não funcionaria caso 
houvesse transferência forçada de tecnologia. A proposta retirava o caráter mandatório 
da transferência;
 3) Campo de aplicação da Parte XI. Pretendiam que para os efeitos da Convenção 
o termo “recursos” compreendesse apenas aqueles recursos para os quais normas, 
regulamentos e procedimento tivessem sido adotados. A sugestão procurava limitar o 
campo de aplicação da parte relativa aos fundos marinhos. Essa interpretação equivaleria 
a dizer que embora a área internacional fosse considerada patrimônio comum da 
humanidade, nem todos os recursos nela contidos seriam parte desse patrimônio;
 4) Atuação da Autoridade. Propuseram que a participação da Autoridade, 
em acordos futuros sobre produtos de base, se desse apenas com a aquiescência dos 
Estados Partes que tivessem investido na área e dos membros do Conselho que fossem 
os maiores consumidores de minerais. A participação da Autoridade seria apenas no que 
se relacionasse à produção da Empresa Internacional; 
 5) Atividades empreendidas por operadores. De maneira geral, algumas propostas 
visavam privar a Autoridade de qualquer jurisdição sobre as atividades empreendidas 
por operadores outros que a Empresa Internacional. Sugeriram: a Autoridade exerceria 
controle apenas sobre as atividades da Empresa e os Estados Partes cuidariam de controlar 
as atividades das companhias que patrocinassem; e
 6) Tomada de decisões dos órgãos da Autoridade. Introduziram várias propostas 
tendendo a diminuir os poderes da Assembleia e aumentar os do Conselho. Propuseram, 
ainda, que, entre os oito membros do Conselho que seriam eleitos entre os maiores 
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consumidores dos minerais extraídos da Área Internacional, necessariamente, deveriam 
figurar os sete países que mais contribuíssem para o orçamento regular das Nações 
Unidas. Tal proposta garantiria assento no Conselho para os Estados Unidos da América, 
União Soviética, Japão, República Federal da Alemanha, França, Reino Unido e Itália.
 As propostas do “Livro Verde” norte-americano tiveram pouca duração e foram 
logo deixadas de lado. Os tópicos selecionados pelo autor serviram mais como um exemplo 
da tentativa empreendida por aquela delegação de alterar substancialmente o regime 
dos fundos marinhos, até então acordado; e, na verdade, naquele momento, a maneira 
como os Estados Unidos da América encaravam o patrimônio comum da humanidade. 
 O Grupo dos 77, porém, não se furtou ao exame das propostas norte-americanas. 
Em outra reunião da Primeira Comissão, o novo Presidente eleito do Grupo dos 77, Álvaro 
de Soto, do Peru, depois de fazer uma análise daquelas propostas, apresentou o resultado 
com as conclusões a que o grupo chegou. Os pontos básicos de sua declaração estão a 
seguir indicados:
 1) “As propostas questionam os elementos fundamentais do “pacote” que já foi 
negociado, inclusive com a delegação norte-americana. O Grupo dos 77 não pode, em 
consequência, aceitar que propostas dessa natureza sirvam de base para negociações 
futuras”;
 2) “O grupo reafirma a sua determinação de aderir ao programa de trabalho 
que a Conferência aprovou na última sessão em Genebra, estando decidido, portanto, a 
concluir a Convenção até o dia 30 de abril”;
 3) “O grupo considera que os temas pendentes devem ser negociados até o final 
da próxima semana, de acordo com o programa de trabalho”; e
 4) “O Grupo dos 77 continua disposto a examinar propostas específicas 
que melhorem o projeto de Convenção, desde que não questionem os elementos 
fundamentais do que já foi negociado e que se ajustem ao programa de trabalho”.
 A seguir, o delegado norte-americano admitiu que muitas das propostas 
alteravam o equilíbrio encontrado em 1980. Salientou que o “Livro Verde” foi feito para 
atender ao pedido do Grupo dos 77 e representou um modo de assegurar os interesses 
norte-americanos. Outros caminhos poderiam ser encontrados. Deu a sua interpretação 
sobre alguns comentários do Presidente do Grupo dos 77 e, dizendo ter entendido as 
entrelinhas da declaração daquele Presidente, manifestou-se otimista. Afirmou que o 
livro de emendas não precisava ser a base da negociação e sim um guia para encontrar 
soluções, dentro dos prazos estabelecidos.
 A China e a União Soviética, esta em nome do Grupo Socialista, estiveram em 
total acordo com o Grupo dos 77.
 Dos países industrializados, a República Federal da Alemanha, a Bélgica, o Reino 
Unido e a Itália foram os que mais se aproximaram dos Estados Unidos da América. A 
França ficou mais próxima do Grupo dos 77, quando se declarou a favor de negociações 
que melhorassem o texto existente. O Japão e os Países Baixos não apoiaram diretamente 
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as propostas norte-americanas, mas insistiram para que fossem examinadas. 
 Um grupo, que a essa altura era constituído por dez países encabeçados pelos 
países escandinavos, Irlanda e Canadá, procurou elaborar uma proposta que pudesse 
agradar aos norte-americanos e facilitar a obtenção de uma Convenção Universal. Essa 
proposta prendia-se a alguns dos pontos incluídos no “Livro Verde”. Um deles tratava 
do desenvolvimento dos recursos da Área, outro se referia à Conferência de Revisão, 
procurando estabelecer o mesmo procedimento decisório da Terceira Conferência da 
ONU sobre o Direito do Mar. O grupo tentou satisfazer o desejo dos Estados Unidos da 
América permitindo que tivessem uma cadeira cativa no Conselho. Quanto à transferência 
de tecnologia, eliminava a obrigatoriedade tornando-a um compromisso de cooperação 
com a Autoridade e assistência à Empresa.
 O Chefe da Delegação dos Estados Unidos da América entrevistou-se com o 
Presidente da Conferência para assinalar a impossibilidade de sequer discutir as propostas 
desse grupo, as quais não chegaram a circular oficialmente. A iniciativa do Grupo dos Dez 
fez deslocar a discutível aparência de inflexibilidade do Grupo dos 77 para os Estados 
Unidos da América.
 Mas as negociações continuaram além das três semanas iniciais desse último 
período de sessões, sempre em busca do consenso, como será visto em outros capítulos.
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CAPÍTULO 15
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Marinha 

 A transferência de tecnologia é difícil de ser aceita por quem a possui e requer 
grande capacidade e empenho de quem a quer receber. 
 Entre as razões da não aceitação, pelos Estados Unidos da América, das 
disposições relacionadas aos fundos marinhos encontra-se a transferência de tecnologia. 
De fato, há uma pesada carga financeira envolvendo esse tema. Os países gastam fortunas 
estudando, formando pessoal, efetuando pesquisas, desenvolvendo tecnologias, e não 
veem com bons olhos transferir seus esforços para outros. Acresce que as pesquisas no 
ambiente marinho são realmente dispendiosas, quase todas com objetivos de exploração 
comercial ou uso militar, o que torna difícil que os pesquisadores desejem compartilhar 
todos os conhecimentos obtidos. Por outro lado, há que haver um preparo, uma formação 
de pessoal, uma capacitação, um domínio de certas tecnologias básicas, mas, mesmo 
que se tenha muita vontade em absorver os conhecimentos que possam ser obtidos 
com a transferência, é muito difícil conseguir transferência de tecnologia.
 O que se procurou em matéria de transferência de tecnologia foi obter que os 
países desenvolvidos transmitissem conhecimentos teóricos e práticos que possuíssem 
e cooperassem na formação de cientistas e técnicos de outros países.
 Assim, a Convenção prevê na Parte XIV que os Estados, diretamente ou por 
meio de organizações internacionais competentes, devem cooperar, na medida de suas 
capacidades, para promover o desenvolvimento e a transferência de tecnologias marinhas 
segundo modalidades e condições equitativas razoáveis.
 Assinala, também, que os Estados devem promover o desenvolvimento da 
capacidade científica dos Estados, particularmente dos Estados em desenvolvimento, 
no que concerne à exploração, aproveitamento, conservação e gestão dos recursos 
marinhos, à proteção e preservação do meio marinho, à investigação científica marinha 
e outras atividades compatíveis com a Convenção.
 Ao promover a cooperação, os Estados devem ter em conta todos os interesses 
legítimos, incluindo os direitos e deveres dos possuidores, fornecedores e recebedores 
de tecnologia marinha.
 Nas disposições gerais dessa Parte, a Convenção estabelece os objetivos 
fundamentais e relaciona as medidas para alcançá-los. Mais adiante, prevê a cooperação 
internacional, estimula o estabelecimento de diretrizes, critérios e normas para a 
transferência de tecnologia, prega a coordenação das atividades, incluindo programas 
regionais e mundiais, levando em conta os interesses e necessidades dos Estados em 
desenvolvimento, em particular dos Estados sem litoral e em situação geográfica de 
desvantagem. Recomenda ainda a cooperação com a Autoridade.
 Em seguida, estimula o estabelecimento de centros nacionais e regionais de 
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investigação científica marinha e, finalmente, dispõe que as organizações internacionais 
competentes, citadas nas Partes XIII e XIV, devem tomar as medidas apropriadas para 
assegurar o cumprimento efetivo das funções e responsabilidades decorrentes da Parte 
XIV, relativa ao desenvolvimento e transferência de tecnologia marinha.
 A Parte XI da Convenção trata, no artigo 144, da transferência de tecnologia 
na Área. Preconiza que a Autoridade deve tomar medidas para adquirir tecnologia 
e conhecimentos científicos relativos às atividades na Área e promover e incentivar 
a transferência de tecnologia e conhecimentos científicos para os Estados em 
desenvolvimento, de modo que todos os Estados Partes sejam beneficiados. Finalmente, 
o Anexo III (Condições Básicas para a Prospecção, Exploração e Aproveitamento) em seu 
artigo 5 e oito parágrafos volta a tratar da transferência de tecnologia relativa às atividades 
na Área. 
 Em que pesem as dificuldades existentes e encontradas no trâmite dessa matéria, 
foram empreendidos esforços para conseguir um articulado equitativo, em beneficio 
de todas as partes interessadas, e que pudesse ser aceito pelos Estados. Não obstante, 
como assinalado, a transferência de tecnologia figurava entre as razões de não se ter 
conseguido o consenso para a Convenção.
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CAPÍTULO 16 
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

 A Parte XV da Convenção trata da solução de controvérsias, embora as disposições 
que constituem o conjunto de métodos e processos de solução de controvérsias não se 
encontrem apenas nessa Parte, mas também nos Anexos IV – Conciliação, V – Estatuto 
do Tribunal do Direito do Mar, VI – Arbitragem, VII – Arbitragem Especial, e na Seção VI 
da Parte XI.
 Esse assunto, desde cedo, apresentou algumas tendências com diferentes 
propostas. Uma delas procurava adotar o sistema da Corte de Haia, podendo ou não 
dar um caráter compulsório às suas decisões. Outra defendia um sistema próprio, 
com decisões compulsórias a serem seguidas pelos Estados Partes. E uma terceira que 
preferia adotar um sistema de arbitragem. Com o avanço das negociações, o Presidente 
da Conferência apresentou um texto informal para a solução de controvérsias.
 Algumas das questões eram mais complexas, principalmente, quando se tratava 
de controvérsias específicas envolvendo correntes de opiniões distintas. Mesmo assim, em 
matéria de delimitação de fronteiras marítimas, chegou a avançar a ideia de prevalecer 
o sistema de conciliação obrigatória, deixando as partes livres para acordar um método 
de solução compulsória, caso a conciliação não levasse a uma solução. Mas essa ideia 
contou com oposição, principalmente, dos “Amigos da Grécia” que insistiam que só a 
solução compulsória resolveria as controvérsias nessa matéria. Desse modo, estava muito 
difícil chegar a uma proposta sobre a solução de controvérsias que atendesse às duas 
correntes diretamente interessadas nessa delimitação, “Amigos da Grécia” e “Amigos da 
Turquia”. E a razão para essa polêmica era ainda não se ter chegado a uma solução para 
a delimitação de fronteiras marítimas, em que os Amigos da Grécia eram favoráveis a 
equidistância e os Amigos da Turquia eram partidários da equidade.
 Na Segunda Parte do Nono Período de Sessões houve uma preocupação de 
reestruturação da Parte XV. A estrutura proposta procurava transformar as duas seções 
até então existentes em três que tratassem de: 1) procedimentos voluntários; 2) 
procedimentos de solução obrigatória de controvérsias que acarretam uma decisão com 
força obrigatória; e 3) limitações e exceções facultativas ao procedimento da seção 2. Essa 
terceira seção incluía todos os casos em que o recurso ao procedimento de conciliação 
fosse obrigatório.
 A estrutura sugerida foi bem acolhida. Embora alguns participantes tentassem 
introduzir alterações substantivas nessa matéria, o Presidente manifestou claramente 
que não se tratava de introduzir e nem de considerar mudanças de substância. O que se 
pretendia era dar nova forma à Parte XV, utilizando os artigos já existentes e introduzindo 
ajustes necessários para encadear e conciliar a reformulação efetuada.
 Findos os debates, a Parte XV, Solução de Controvérsias, ficou com a seguinte 
constituição: Seção 1 – Disposições Gerais; Seção 2 – Procedimentos Compulsórios que 
Acarretam Decisões Obrigatórias; e Seção 3 – Limites e Exceções à Aplicação da Seção 2.
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 A Seção 1 cuida das disposições gerais e aborda solução de controvérsias pelos 
meios normais, lembrando que os Estados devem solucionar qualquer controvérsia entre 
eles, relativas ao disposto na Convenção, por meios pacíficos em conformidade com a 
Carta das Nações Unidas, procurando solução pelos meios indicados por ela. Mas admite 
soluções por quaisquer métodos pacíficos escolhidos pelas partes. 
 A Seção 2 trata dos procedimentos compulsórios que levam a decisões 
obrigatórias. São as soluções arbitrais e judiciais. Nos casos em que não houver solução 
como previsto na Seção 1, a controvérsia pode ser submetida a corte ou tribunal, cabendo 
a livre escolha do procedimento, de acordo com a Convenção, ou seja: ao Tribunal 
Internacional do Direito do Mar (Anexo VI), à Corte Internacional de Justiça, ao Tribunal 
Arbitral (Anexo VII) e a um Tribunal Arbitral Especial (Anexo VIII).
 A Seção 3 apresenta os limites e exceções à aplicação da Seção 2, mostrando 
o que não pode ser levado à solução compulsória. Assim, nas negociações relativas às 
demais Partes da Convenção, houve empenho dos Estados em procurar enquadrar nessas 
disposições assuntos importantes para cada um, como, por exemplo, algumas questões 
relativas à pesquisa científica e à pesca. E de fato, o artigo 297, parágrafos 2 e 3, trata 
desses dois assuntos, respectivamente. 
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Participação na Convenção 

 As negociações que trataram da questão da participação na Convenção foram 
bastante intensas e prolongadas. O exame dessa matéria foi iniciado no Oitavo Período 
de Sessões, quando foram introduzidas as propostas de participação de entidades outras 
que não os Estados, focalizando a Comunidade Econômica Europeia e a Organização de 
Libertação da Palestina. Nessa fase, os debates ficaram mais concentrados no âmbito 
dos Grupos Regionais. 
 No Nono Período de Sessões evidenciou-se a necessidade de estabelecer 
diferenciações no caso dos territórios não autônomos. O Grupo dos 77 procurou excluir 
da participação os territórios onde havia disputa (Malvinas), excetuando aqueles em 
que as partes na disputa se colocassem de acordo sobre a participação (Belize). No 
caso das Malvinas, a questão era saber a quem caberiam os direitos e incumbiriam as 
responsabilidades decorrentes da Convenção.
 Nas reuniões seguintes, do Décimo Período de Sessões, houve uma tendência 
inicial de possibilitar a participação aos territórios não autônomos, aos movimentos de 
libertação nacional e às organizações intergovernamentais com finalidade de integração 
econômica. 
 Era evidente, porém, que algumas dúvidas e convicções continuavam. Nos 
assuntos relacionados à participação de movimentos de libertação nacional, reconhecidos 
pela ONU e pelas organizações regionais intergovernamentais competentes, o enfoque 
era de natureza nitidamente política. O grupo ocidental manifestava total resistência à 
ideia, enquanto o Grupo dos 77 apoiava a participação. Já na categoria das organizações 
regionais intergovernamentais para as quais seus membros transferiram competência em 
questões legisladas pela Convenção, e em que se encontrava a Comunidade Econômica 
Europeia, diversos problemas eram levantados, sendo o mais evidente o da dupla 
representação.
 Ao examinar a participação de países em situação especial, os problemas eram 
de outra natureza. As Ilhas Cook e Niue tinham plena soberania, no entanto, confiaram 
à Nova Zelândia funções de representação externa e de segurança. Já a Micronésia, as 
Ilhas Marshall e Palau eram territórios em regime de tutela confiada aos Estados Unidos 
da América, e em vias de adquirir autonomia, mantendo um estatuto de associação com 
a potência administradora.
 Para tratar de todos esses problemas, e depois de vários debates em Plenário, o 
Presidente da Conferência formou um pequeno grupo de consultas. As discussões foram 
exploratórias sem procurar resultados concretos, mas buscavam encontrar soluções de 
consenso para a segunda parte desse período de sessões.
 No período reconvocado da Décima Sessão prosseguiram as consultas, as trocas 

CAPÍTULO 17
PARTICIPAÇÃO NA CONVENÇÃO.
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
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de ideias e também a realização de reuniões plenárias para estudar a matéria. Os trabalhos 
se concentraram em quatro possíveis participações. 
 A primeira dizia respeito à participação dos Estados, não havendo problemas 
a este respeito, e onde já se havia chegado a uma deliberação, qual seja, a Convenção 
estará aberta à assinatura de todos os Estados. As outras três tratavam de organizações 
internacionais, movimentos de libertação e territórios autônomos e demandaram mais 
exames.
 A questão da participação das organizações internacionais era considerada 
tecnicamente como a de mais difícil solução, mas a Conferência avançou bastante sobre 
este tema durante as negociações. Em consequência, o Presidente apresentou um novo 
projeto, incorporando algumas ideias levantadas, e sugeriu a adoção de mais um anexo 
(Anexo IX – Participação de Organizações Internacionais).
 Já a participação de movimentos de libertação e de territórios autônomos 
continuava, ainda, extremamente difícil. Discutiu-se sobre critérios para a participação, 
como a competência, a capacidade jurídica, e sobre outros critérios a acrescentar, sem 
haver uma decisão.
 Ficou, então, para a sessão final, Undécima, a tarefa de concluir as negociações. 
Para esse período da Conferência, foram programadas pelo Presidente três semanas para 
reuniões de consultas relativas à participação. No tempo restante, procurar-se-ia uma 
solução aceitável para o consenso.
 Inicialmente, examinou-se a participação das organizações internacionais. 
Considerou-se a assinatura, a definição de organização internacional, a aplicação 
das cláusulas finais para as organizações internacionais, a denúncia, a situação dos 
Estados membros que não fossem parte da Convenção, as declarações e notificações, a 
competência e a solução de controvérsias.
 Seguiu-se o exame das outras questões importantes, a participação de 
movimentos de libertação nacional e de territórios autônomos. Enquanto o Grupo dos 
77 mantinha-se a favor da participação desses movimentos, os ocidentais continuavam 
em oposição a ela. Não obstante, excetuando os Estados Unidos da América, insensíveis 
a qualquer participação, os demais tinham posição mais flexível, admitindo-se prever 
que se caminhava para uma solução de compromisso.
 Outra questão importante referia-se às disposições transitórias que tratavam 
do usufruto de benefícios pelos povos de territórios não autônomos ou sob ocupação 
estrangeira. Continham também cláusula sobre territórios sob disputa, redigida para 
contemplar o caso das Malvinas. O presidente da Conferência em seu relatório sobre 
a participação sugere que as disposições transitórias se convertam em uma resolução. 
Relata ainda as negociações empreendidas e as suas propostas informais a respeito da 
participação na Convenção.
 O documento final do Colégio, constituído pelos Presidentes da Conferência e 
das Comissões Principais e de Redação, além de tratar de outras matérias, apresentava 



EM BUSCA DO CONSENSO

100

propostas oficiais para as disposições finais e para três resoluções: I) comissão 
preparatória; II) investimentos preparatórios; e III) situação dos territórios cujos povos 
ainda não exercem sua autodeterminação. Propunha ainda um projeto de decisão, que 
foi em seguida transformado em resolução (IV), facultando aos movimentos de libertação 
nacional assinar a Ata Final da Convenção. Desse modo, as duas últimas resoluções 
submetidas à Conferência tratavam dos temas relacionados à participação na Convenção, 
mostrando o resultado final encontrado pelo Presidente.

Disposições Gerais 

 A Parte XVI da Convenção trata das disposições gerais em cinco artigos. O primeiro 
(Artigo 300) assinala que os Estados Partes devem cumprir de boa fé as obrigações 
dela decorrentes e exercer os direitos, jurisdição e liberdades reconhecidas em seus 
dispositivos de modo a não constituir abuso de direito.
 O segundo (Artigo 301) dispõe que, no exercício dos seus direitos e no 
cumprimento de suas obrigações, nos termos da Convenção, os Estados Partes devem 
abster-se de qualquer uso da força contra a integridade territorial ou independência 
política de qualquer Estado, ou de qualquer outra forma incompatível com os princípios 
de direito internacional incorporados na carta das Nações Unidas.
 Não havendo detalhamento sobre as questões de segurança, este Artigo 301 é o 
amparo para os Estados costeiros, e ele foi citado na declaração interpretativa do Brasil 
ao assinar a Convenção.
 Os outros três artigos abordam: divulgação de informações, objetos arqueológicos 
achados no mar e responsabilidades por danos.

Disposições Finais

 As disposições finais – Parte XVII – preveem que a Convenção: 
 1) “está aberta à assinatura, até 9 de dezembro de 1984, no Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Jamaica e também, a partir de 1 de julho de 1983 até 9 de 
dezembro de 1984, na Sede das Nações Unidas em Nova Iorque”; 
 2) “está sujeita à ratificação pelos Estados e outras entidades”, como previsto 
nos artigos 305 e 306, e à “confirmação formal pelas organizações internacionais de 
conformidade com o Anexo IX”; 
 3) “está aberta à adesão dos Estados e das outras entidades mencionadas no 
artigo 305”; 
 4) “entra em vigor doze meses após a data de depósito do sexagésimo instrumento 
de ratificação ou de adesão”; 
 5) “não admite quaisquer reservas ou exceções além das por ela expressamente 
autorizadas noutros artigos”; e 
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 6) “não impede um Estado Parte, quando assina ou ratifica a presente Convenção 
ou a ela adere, de fazer declarações, qualquer que seja a sua redação ou denominação, 
com o fim de, inter alia, harmonizar as suas leis e regulamentos com as disposições da 
presente Convenção”, desde que “não tenham por finalidade excluir ou modificar o efeito 
jurídico das disposições da Convenção na sua aplicação a esse Estado”.
 A Parte XVII aborda, ainda, em outros artigos as seguintes matérias: 
 1) Relações com outras convenções e acordos internacionais (a Convenção 
prevalece nas relações entre os Estados Partes sobre a Convenção de Genebra sobre o 
Direito do Mar, de 29 de abril de 1958);
 2) Emendas (decorridos dez anos da data de entrada em vigor da Convenção, 
os Estados Partes podem propor ao Secretário Geral das Nações Unidas emendas à 
Convenção, exceto as relativas a atividades na Área); 
 3) Emendas por procedimento simplificado (podem ser propostas sem a 
convocação de uma conferência, seguindo o previsto no artigo 313);
 4) Emendas às disposições da Convenção relativas exclusivamente a atividades na 
Área (podem ser propostas ao Secretário Geral da Autoridade, de acordo com o disposto 
na Convenção);
 5) Assinaturas, ratificação das emendas, adesão às emendas e textos autênticos 
das emendas (ficam abertas à assinatura nos doze meses a contar da data de sua adoção); 
 6) Entrada em vigor das emendas (conforme disposto no artigo 316);
 7) Denúncia (todo Estado Parte pode denunciar a Convenção, em comunicação 
ao Secretário Geral das Nações Unidas, e indicar as razões da denúncia);
 8) Estatuto dos Anexos (os Anexos são parte integrantes da Convenção e, salvo 
disposição expressa em contrário, uma referência à Convenção ou a alguma de suas 
Partes constitui uma referência aos Anexos correspondentes);
 9) Depositário (o Secretário Geral das Nações Unidas é o depositário da Convenção 
e das emendas a ela); e 
 10) Textos autênticos (o original da Convenção, cujos textos em Árabe, Chinês, 
Espanhol, Francês, Inglês e Russo fazem igualmente fé, fica depositado junto ao Secretário 
Geral das Nações Unidas).
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 Durante a Segunda Parte do Décimo Período de Sessões, em 21 de agosto de 
1981, em Genebra, ocorreram as eleições para as sedes da Autoridade Internacional dos 
Fundos Marinhos e do Tribunal Internacional do Direito do Mar, os dois maiores órgãos 
a serem criados em conformidade com a Convenção.
 Naquele instante, ainda no meio da avalanche causada pelas posições norte-
americanas, as escolhas das sedes da Autoridade e do Tribunal vieram a se constituir 
importantes passos para o término da Convenção sobre o Direito do Mar.
 Na Primeira Parte do Período de Sessões estabeleceu-se que as duas sedes 
deveriam ser escolhidas durante a terceira semana do renovado período de sessões. 
Mas, durante essa segunda parte, alguns dos candidatos chegaram a cogitar em retardar 
essa decisão.
 Os grupos de interesses da Europa Ocidental e Outros, da Europa Oriental, 
Asiático e Árabe preferiam um adiamento para escolha das sedes. Não obstante, o Grupo 
Latino-Americano, seguindo estratégia de seu candidato  - a Jamaica, e o Grupo Africano 
pretendiam seguir a determinação inicial e insistiram para que a decisão fosse tomada 
na terceira semana, como previsto.
 Esse processual, levado ao Plenário da Conferência, foi decidido por voto. Seguiu-
se então a vontade da maioria que, por 71 (setenta e um) votos a favor, 58 (cinquenta e 
oito) contra e 9 (nove) abstenções, resolveu efetuar, logo em seguida, a votação para a 
escolha das duas sedes.
 Nessa oportunidade, o coordenador do Grupo Latino-Americano, Embaixador 
Valência Rodriguez, do Equador, apresentou posição de consenso de seu grupo e propôs 
que os Estados escolhidos como sede devessem assumir o compromisso de se tornarem 
parte da Convenção, até a data de sua entrada em vigor. A não observância dessa exigência 
faria com que se escolhesse nova ou novas sedes.
 O Embaixador Everson, da Noruega, acrescentou ainda que os países escolhidos 
para sede não poderiam denunciar a Convenção.
 Causou grande impacto no Plenário a declaração do representante da República 
Federal da Alemanha concordando com a proposta apresentada.
 Procedeu-se inicialmente a eleição para sede da Autoridade, concorrendo 
Jamaica, Malta e Fiji. Foram necessárias duas votações secretas. No primeiro escrutínio 
participaram 145 (cento e quarenta e cinco) delegações. Uma votou em branco e 5 (cinco) 
se abstiveram de votar. O total de votantes, 139 (cento e trinta e nove), determinava 
uma maioria de 70 (setenta) votos para a escolha dessa sede. Jamaica recebeu 69 
(sessenta e nove) votos, Malta 56 (cinquenta e seis) e Fiji 14 (quatorze). Como nenhum 
dos candidatos recebeu a maioria necessária, foi preciso mais uma votação, limitada aos 
dois que obtiveram o maior número de votos. Na segunda votação, com 147 (cento e 
quarenta e sete) delegações participantes, 5 (cinco) se abstiveram, totalizando 142 (cento e quarenta 
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e dois) votantes. Jamaica foi eleita com 76 (setenta e seis) votos, Malta recebeu 66 (sessenta e seis).
 A vitória da Jamaica foi bastante aplaudida, bem como, as declarações do representante 
de Malta que se solidarizou com a vitória de seu concorrente e prometeu à Jamaica integral apoio 
de parte de seu governo.
 A seguir, procedeu-se a eleição para a sede do Tribunal. Também, nesse caso, foram 
necessárias duas votações, e disputavam a escolha a República Federal da Alemanha, a Iugoslávia e 
Portugal. No primeiro escrutínio houve a participação de 145 (cento e quarenta e cinco) delegações, 
sendo que uma votou em branco e 3 (três) se abstiveram de votar. Os 141 (cento e quarenta e um) 
votantes indicaram uma maioria necessária de 71 (setenta e um) votos para a eleição. Na primeira 
votação a República Federal da Alemanha conseguiu 67 (sessenta e sete) votos, a Iugoslávia, 59 
(cinquenta e nove) e Portugal, 15 (quinze). A segunda votação, só com os dois primeiros colocados, 
elegeu a República Federal da Alemanha com 78 (setenta e oito) votos, e a Iugoslávia obteve 61 
(sessenta e um). Das 145 (cento e quarenta e cinco) delegações participantes, 4 (quatro) se abstiveram, 
2 (dois) votaram em branco e 139 (cento e trinta e nove) votantes escolheram a sede do Tribunal.
 Sem dúvidas, foi uma brilhante vitória da diplomacia alemã que apresentou sua candidatura 
no final do Nono Período de Sessões, em agosto de 1980, em Genebra.
 Jamaica foi o primeiro candidato a se lançar para sede da Autoridade. Durante todos esses 
anos trabalhou para sua eleição, fazendo com que, em cada período de sessões, o Grupo Latino-
Americano sempre expressasse o seu apoio oficial.
 A Iugoslávia, integrante do Grupo dos 77, e único candidato desse grupo à sede do Tribunal, 
não trabalhou para obter um consenso do grupo para sua candidatura. Perdeu uma boa oportunidade 
de sair vitoriosa.
 Malta sustentou uma grande luta com Jamaica para sede da Autoridade e tinha possibilidade 
de ser escolhida. Portugal, na candidatura para sede do Tribunal, e Fiji, concorrendo à sede da 
Autoridade, não tinham as mesmas chances nessas disputas.
 Jamaica foi o primeiro a se candidatar para sede da Autoridade e ofereceu uma localização 
perto de Kingston para acolher a Autoridade. Hamburgo foi a localização proposta pela República 
Federal da Alemanha para sede do Tribunal. 
 O resultado foi muito importante para o momento da Conferência. A República Federal da 
Alemanha foi o único país a manifestar as mesmas preocupações dos Estados Unidos da América, 
referentes à Parte XI da Convenção. Desse modo, os norte-americanos viam o seu maior aliado 
comprometer-se a ser parte da Convenção. Esse fato, a conclusão da revisão feita pelo Reino Unido 
sobre a mesma Parte XI, o apoio declarado da Noruega, Canadá e Países Baixos mostravam que havia 
uma certa tendência da Europa Ocidental e Outros em concluir a Convenção.
 A escolha de um país em desenvolvimento do Continente Americano para sede da 
Autoridade e de um país desenvolvido da Europa para sede do Tribunal não deixa de representar 
um equilíbrio  - tão procurado em todas as etapas da Conferência  - e também benéfico para os que 
realmente desejavam uma Convenção com aceitação universal.
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CAPÍTULO 19
TEMAS PENDENTES

O Cenário Existente

 A Primeira Parte do Décimo Período de Sessões, realizada em Nova Iorque, logo após 
a mudança de posição dos Estados Unidos da América, deixou a impressão que talvez fosse 
ocorrer o reinício das negociações e que se levariam mais alguns anos para se chegar ao final 
da Conferência. Embora a sessão fosse reconvocada para uma Segunda Parte a fim de terminar 
o programa de trabalho do Décimo Período de Sessões, tinha-se quase a certeza que isto não 
iria acontecer, devido ao problema criado por aquela grande potência.
 Além disso, a fase de perplexidade, no início da Primeira Parte, tinha evoluído para uma 
posição aparente de apoio dos países desenvolvidos da Europa Ocidental e Outros aos norte-
americanos. Havia a possibilidade de que alguns desses países, que já possuíam legislações 
unilaterais para exploração dos fundos marinhos, se juntassem para estabelecer uma mini 
convenção sobre a exploração desses fundos. Vislumbrava-se que uma futura Convenção, 
que não contasse com aceitação universal, viesse retirar a grande vantagem de reconhecer 
os direitos dos Estados costeiros até duzentas milhas, e que a não participação dos países 
desenvolvidos eliminasse a possibilidade de transferência de tecnologia à Empresa e aos países 
em desenvolvimento.
 Acontece que, na Segunda Parte do Décimo Período de Sessões, realizada em Genebra, 
os países industrializados mostraram a intenção de concluir uma Convenção. Não obstante, 
achavam que os Estados Unidos da América deveriam ser ouvidos e desejavam a participação 
deste país numa Convenção.
 A posição norte-americana, porém, não ajudou muito a esse interesse dos 
desenvolvidos. Havia conhecimento de que o Reino Unido terminara um reexame sobre a 
parte relativa aos fundos marinhos, achando-a aceitável para uma Convenção. Ainda soube-
se que, durante uma reunião de cúpula realizada em Ottawa, o Canadá e a República Federal 
da Alemanha levantaram a questão da Conferência sobre o Direito do Mar para assinalar a 
importância de se chegar a uma Convenção. Comentava-se a possibilidade de aproveitar uma 
reunião que ocorreria em Cancun, no México, para, no mais alto nível, manifestar aos Estados 
Unidos da América o interesse geral de que se chegasse a uma Convenção sobre o Direito do 
Mar. Em reunião patrocinada pelo Canadá a esse respeito, seus participantes concordaram 
que essa seria uma excelente oportunidade para deixar claro ao Presidente dos Estados Unidos 
da América que existe um sentimento generalizado, tanto dos países em desenvolvimento 
quanto dos países desenvolvidos, que a Convenção representa uma necessidade vital para a 
comunidade internacional, coincidindo, inclusive, com os interesses norte-americanos.
 Chegou-se a imaginar que os Estados Unidos da América pudessem recuar e apresentar 
um menor número de alterações. Mas não se vislumbrava que tal fato viesse a acontecer. O 
resultado da tentativa de diálogo realizado na Segunda Parte do Décimo Período de Sessões, 
o incidente do Golfo de Sidra envolvendo Estados Unidos da América e Líbia, a própria 
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política externa norte-americana pareciam indicar que não havia esperanças que 
ocorressem modificações de parte dos Estados Unidos da América.
 Os países em desenvolvimento consideraram, então, que não se podia mais 
esperar e que havia necessidade de se partir para uma Convenção. Ao mesmo tempo, 
esperava-se que a eleição da República Federal da Alemanha para o Tribunal do Direito 
do Mar pudesse reduzir o apoio que os norte-americanos tivessem em suas posições. 
Existia, ainda, um sentimento de que dificilmente a atual administração norte-americana 
voltasse à posição abandonada no início de 1981, mas alguns participantes acreditavam 
que outra administração, talvez, pudesse aderir a uma Convenção estabelecida nos 
termos em que se encontrava o projeto de Convenção proposto. Tudo isso levava a crer 
que havia chegado o momento de encerrar a Conferência.
 Um fato que chamou a atenção, e que contribuiu bastante para o resultado a que 
se chegou até esse ponto, foi a união reinante no Grupo dos 77 durante os debates com os 
Estados Unidos da América. Para tanto, diversos integrantes deixaram de pleitear aspectos 
isolados de interesses de alguns, para manter a união de um grupo tão heterogêneo. 
Isso mostra que mesmo uma Convenção que fosse promulgada somente pelos países 
em desenvolvimento, talvez, não pudesse ser muito diferente da que existia no projeto 
em discussão.

Temas Pendentes

 Desde o início dessa Segunda Parte do Décimo Período de Sessões as delegações 
mostraram o interesse de elevar o “status” do projeto de Convenção. Já foi visto, em 
capítulo anterior, que, como não havia tempo suficiente nesse período para analisar as 
questões pendentes, encontrou-se uma solução para formalizar o texto, permitindo que 
para as partes ainda em negociação fosse possível continuar havendo propostas informais 
de alteração.
 A decisão de possibilitar o prosseguimento de consultas e negociações permitia 
que o texto pudesse continuar a ser alterado pelo processo até então seguido, isto é, pelo 
Colégio Diretor (Presidente da Conferência, Presidentes das três Comissões Principais 
e da Comissão de Redação), de modo que, com algumas modificações, o articulado se 
aproximasse ainda mais do consenso desejado.
 Os temas pendentes estavam relacionados a três grandes questões: participação 
na Convenção, delimitação de fronteiras marítimas e Comissão Preparatória. Além 
dessas, existiam outras que ao longo do tempo vinham sendo levantadas: passagens de 
navios de guerra pelo Mar Territorial (Argentina e China), controle da produção (Zâmbia, 
Zaire e Zimbawe), melhor definição dos usos pacíficos da zona econômica exclusiva 
(Brasil e Uruguai). Uma vez que o falecido Presidente Amerasingue expressou que seria 
impossível fazer uma enumeração exaustiva de tais questões, abria-se a oportunidade 
de se considerar todas as questões em relação às quais as delegações expressaram 
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anteriormente a opinião de que não havia ainda uma decisão final de consenso. Podia-
se interpretar que as posições norte-americanas, como implicavam em reabertura de 
questões já negociadas, não recebessem o mesmo tratamento, pelo menos em grande 
vulto.
 Nesse contexto, a elevação do “status” foi uma questão muito negociada. O Grupo 
Socialista, interpretando posição do Grupo dos 77, desejava uma formalização pura e 
simples do texto existente, com passagem imediata para a fase de emendas oficiais. No 
entanto, o Grupo dos 77 já havia evoluído, não só porque alguns países ainda defendiam 
questões pendentes ou levantaram questões processuais, como também desejavam 
proporcionar uma última oportunidade aos Estados Unidos da América. Por outro lado, 
conseguiu-se convencer os norte-americanos a não se oporem à decisão tomada de 
elevar o “status”, evitando-se uma confrontação não desejada devido às divergências 
assinaladas. Assim, as negociações sobre os temas pendentes também continuariam na 
próxima etapa da Conferência, a Décima Primeira e última Sessão.
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Generalidades relativas à Comissão Preparatória e aos Investimentos 
Pioneiros

 O projeto de Convenção previa a criação da Autoridade Internacional dos Fundos 
Marinhos e do Tribunal Internacional do Direito do Mar. Havia, pois, a necessidade de 
tomar providências para assegurar o início efetivo das atividades dessas organizações 
e de adotar as disposições necessárias ao começo do desempenho das funções a elas 
correspondentes. Para atingir esses objetivos, a Conferência entendia que deveria ser 
criada uma Comissão Preparatória.
 Do mesmo modo, a Conferência procurou adotar disposições sobre os 
investimentos (chamados investimentos pioneiros) realizados, antes da entrada em vigor 
da Convenção, por Estados e outras entidades, de modo a torná-las compatíveis com o 
estabelecido na Parte XI e nos Anexos correspondentes.
 As negociações envolvendo os assuntos atinentes a esses dois temas, Comissão 
Preparatória e Tratamento de Investimentos Pioneiros, demandaram intensos debates 
nas reuniões da Primeira Comissão, alguns dos quais serão abordados neste capítulo. 
 Em verdade, esses tópicos foram discutidos, basicamente, nas duas sessões finais 
da Conferência, em 1981 e 1982, embora, anteriormente, já circulasse algum documento 
sobre a Comissão Preparatória. E as discussões continuaram em 1982, mesmo depois 
da não aceitação norte-americana de examinar a já citada proposta do Grupo dos Dez 
(coordenado pelos países Escandinavos, Irlanda e Canadá). A proposta procurou encontrar 
uma fórmula que pudesse ser aceita pelos Estados Unidos da América e, para tanto, 
aproveitou diversas parcelas do “Livro Verde” norte-americano. Foram novas tentativas 
de atrair essa grande potência para tornar-se parte da adoção por consenso de uma 
Convenção sobre o Direito do Mar.

Negociações sobre a Comissão Preparatória
 
 Ao terminar o Nono Período de Sessões, o Presidente da Primeira Comissão 
havia assinalado que as questões fundamentais pendentes em exame tinham obtido um 
notável avanço. Poucas questões restavam para que se concluísse o mandato destinado 
à Comissão. No período seguinte, na Primeira Parte da Décima Sessão, comentou que 
os trabalhos da Comissão desenvolveram-se em um ambiente de frustrações, em 
decorrência da posição assumida pelos Estados Unidos da América. Mesmo assim, 
algumas questões puderam ser tratadas, embora pouco tenham evoluído. 
 As principais negociações em matérias da Primeira Comissão continuavam sendo 
realizadas em reuniões do Grupo dos 21, integrado por um menor número de participantes 
representando todas as tendências existentes na Conferência, sob a Presidência conjunta 
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dos Embaixadores Koh, Presidente da Conferência, e Engo, Presidente da Comissão. E, 
apesar das dificuldades apontadas pelo Presidente da Comissão, alguns debates ocorreram 
sobre os assuntos pertinentes à Comissão Preparatória.
 Em consequência, foi possível chegar a um acordo para a Comissão Preparatória 
vir a ser estabelecida por uma resolução da Conferência. Também ficou acertado que 
essa Comissão se incumbiria de preparar o estabelecimento da Autoridade e do seu 
Conselho, limitando-se apenas às matérias da Parte XI da Convenção. Mas, os países 
industrializados achavam prematuro efetuar negociações sobre as questões relacionadas 
ao estabelecimento da Empresa, assunto que o Grupo dos 77 e outros membros do 
Grupo dos 21 consideravam imperioso ser debatido, visto ser a Empresa essencial para 
o funcionamento do sistema paralelo. Desse modo, também, no que diz respeito à 
Comissão Preparatória, quase nada foi negociado, nem avançou na Primeira Parte do 
Décimo Período de Sessões.
 No período reconvocado da Décima Sessão, dois pontos se destacavam como 
razões principais de discordâncias existentes entre os países industrializados e o Grupo 
dos 77. O primeiro dizia respeito à participação na Comissão Preparatória e o segundo 
estava relacionado com a entrada em funcionamento da Empresa.
 O Grupo dos 77 procurava limitar a participação na Comissão Preparatória aos 
que assinassem a Convenção e não apenas a Ata Final da Conferência, como era desejo 
dos industrializados. Para compensar a não aceitação de sua posição, os industrializados 
tentaram reduzir as perspectivas de eficácia da Comissão Preparatória. Por exemplo, não 
admitiam que o financiamento da Comissão Preparatória viesse do orçamento ordinário 
das Nações Unidas. Por outro lado, procuraram reduzir o campo de atuação da Assembleia 
da Autoridade, de modo a reforçar o Conselho. O Grupo dos 77 vinha mostrando que a 
Comissão Preparatória não poderia ter funções incompatíveis com o previsto no projeto 
de Convenção, onde está explícito que “a Assembleia é o principal órgão da Autoridade”.
 No segundo ponto principal de discordância, os industrializados não se mostravam 
dispostos a aceitar que a Comissão Preparatória organizasse a entrada em funcionamento 
da Empresa. Tudo indicava que essa relutância se prendia à razão, não declarada, de fazer 
com que a Empresa não tivesse condições de operar quando a Convenção reunisse as 
condições para entrar em vigor. Assim, as atividades na Área ficariam, apenas, ao dispor 
das empresas integrantes do sistema paralelo. Entre muitos argumentos, desejavam 
subordinar essa questão à conclusão de dispositivos sobre proteção de investimentos 
preparatórios, pioneiros ou iniciais.
 Em verdade, não havia, ainda, nenhuma proposta concreta sobre esses 
investimentos, visto que a única formulação havia sido apresentada pelos Estados Unidos 
da América e foi retirada devido à mudança de suas posições, em março de 1981, no 
início da Primeira Parte do Décimo Período de Sessões. Havia também a considerar que 
os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a República Federal da Alemanha e o Japão 
mantinham reuniões para resolver questões de compatibilização e reciprocidade no 
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âmbito de suas legislações unilaterais. Desse modo, procuraram reservar suas posições 
sobre o sistema paralelo.
 Embora considerando o contido no texto do projeto de Convenção como suficiente 
em matéria de proteção de investimentos preparatórios, o Grupo dos 77 estaria disposto a 
negociar sobre o assunto se as outras partes estivessem em condições de concluir acordos 
de boa-fé e não interessadas apenas em conversas exploratórias. Elas deveriam, também, 
comprometer-se a aceitar o sistema de exploração tal como figura no projeto de Convenção. 
Maiores detalhes relativos às negociações sobre investimentos pioneiros serão tratados no 
próximo tópico deste capítulo. 
 Ainda nessa Segunda Parte do Décimo Período de Sessões, partindo de um 
documento sobre Comissão Preparatória produzido em 1980, os dois Presidentes 
elaboraram outro que foi examinado e discutido pelo Grupo dos 21, em conjunto com 
uma colaboração apresentada pelo Grupo dos 77. Como resultado dessa análise, surgiu 
uma proposta do Grupo dos 21. Mesmo com várias imperfeições, incluindo até temas não 
debatidos, esse documento serviria de base para as deliberações finais sobre a matéria, 
marcadas para março e abril de 1982, quando seria realizado o próximo e último período 
de sessões da Conferência.
 Estava certo que, seguindo uma prática das conferências das Nações Unidas, 
o projeto de resolução sobre a Comissão Preparatória seria uma decisão a ser adotada 
pela Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Como tal, não seria 
parte integrante do projeto de Convenção.
 As reuniões do Grupo dos 21 foram importantes e serviram como campo de 
observação das tendências dos países desenvolvidos no tocante à posição assumida pelos 
Estados Unidos da América. Embora tratando o assunto como um todo, mostraram-se até 
certo ponto favoráveis a existência de uma Convenção, mas não perderam a oportunidade 
em insistir em alguns dos pontos defendidos pelos norte-americanos.
 No período final da Conferência, em 1982, o Presidente apresentou, finalmente, 
em seu relatório o projeto de resolução sobre a Comissão Preparatória, o qual foi de 
maneira geral bem acolhido.

Negociações sobre os Investimentos Preparatórios nas Atividades 
Pioneiras

 Entre os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo dos 21 da Primeira Comissão, no 
decorrer do Último Período de Sessões da Conferência, surgiu, com algum atraso, uma 
proposta concreta sobre investimentos preparatórios apresentada pelo Grupo dos Quatro 
(Estados Unidos da América, Reino Unido, República Federal da Alemanha e Japão). Os 
integrantes desse grupo elaboram a proposta para ser considerada em conjunto com o 
“Livro Verde” de emendas norte-americanas, visto que admitiam que as emendas fossem 
aceitas.
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 A proposta foi apresentada sob a forma de um protocolo à Convenção. Por ele, os 
signatários do protocolo comunicariam ao Secretário Geral da ONU quais as empresas sob 
suas jurisdições estariam habilitadas a beneficiar-se do sistema. As empresas poderiam 
ser incluídas em duas categorias: operadores pioneiros e investidores pioneiros. O 
documento fixava uma quantia que deveria ser gasta em “atividades pioneiras” e limitava 
as áreas destinadas a tais atividades a cento e cinquenta mil quilômetros quadrados. As 
“atividades pioneiras” cobririam desde a pesquisa de engenharia até a análise de nódulos 
polimetálicos.
 A França, inicialmente engajada na negociação desse documento, dele se afastou, 
em vista de seu alcance excessivo e não equitativo em relação aos outros Estados Partes 
da Convenção. 
 O Grupo dos 77 analisou o documento e decidiu também apresentar um 
projeto de resolução sobre o mesmo tema, para se contrapor à proposta do Grupo dos 
Quatro. Em seu projeto, procurou proteger os dispositivos da Parte XI do projeto de 
Convenção. Movidos pela necessidade de assegurar à Empresa o capital, a tecnologia e 
os conhecimentos técnicos necessários para realizar atividades na Área, ao mesmo tempo 
que Estados e entidades, procurou encontrar uma maneira de aceitar que investidores 
pioneiros pudessem operar antes da entrada em vigor da Convenção. Pelo documento 
do Grupo dos Quatro, não havia possibilidade de efetuar qualquer explotação antes da 
vigência da Convenção.
 A respeito dessa matéria, os debates se prolongaram por várias reuniões a procura 
de quem deveria ser protegido pela resolução da Conferência. O Grupo dos Quatro 
procurou proteger as empresas de mineração dos países desenvolvidos e denominou 
seu projeto de protocolo de “proteção de investimentos preparatórios” (PIP). O Grupo 
dos 77 defendia a Autoridade e sua Empresa e, deste modo, não pretendia ver destruído 
o articulado que o projeto de Convenção contemplava. Como nomenclatura, preferia 
utilizar “tratamento de investimentos preparatórios” (TIP) e achava que o documento 
deveria ser uma resolução da Conferência.
 A França apresentou uma colaboração adicional em que procurava encontrar 
meios de facilitar a operação da Empresa quando a Convenção entrasse em vigor. E o 
Grupo dos Dez também preparou proposta para conciliar as posições norte-americanas 
e as do Grupo dos 77.
 O Presidente da Primeira Comissão, Embaixador Engo, de Camarões, e o 
Presidente da Conferência, Tommy Koh, de Singapura, coordenadores do Grupo dos 
21, elaboraram uma informação conjunta e encaminharam-na à Primeira Comissão. 
Nessa informação, deram conta das negociações procedidas nos dois temas: Comissão 
Preparatória e Tratamento de Investimentos Preliminares. Acrescentaram dois anexos 
com projetos de resoluções sobre as duas matérias. Pelo menos quanto à natureza do 
documento os coordenadores preferiram a posição do Grupo dos 77.
 Na informação conjunta, participaram que alguns consórcios e um Estado haviam 
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investido recursos financeiros no desenvolvimento de tecnologia, equipamentos e 
conhecimentos técnicos em mineração dos fundos marinhos. “Seus programas de pesquisa 
e desenvolvimento chegaram a um ponto que é necessário inverter somas consideráveis 
em atividades em determinadas áreas dos fundos marinhos. Os países industrializados que 
representam esses consórcios pediram que a Conferência e a Convenção sobre o Direito 
do Mar reconheçam essas inversões preparatórias”. Prosseguiram, “a nosso juízo essa 
petição é legítima, sempre que as inversões preparatórias desses primeiros inversionistas 
se incorporem à estrutura da Convenção e sempre que os acordos provisórios tenham 
um caráter transitório”.
 Os coordenadores do Grupo dos 21 informaram que, no preparo de suas propostas 
de compromisso, foram de grande utilidade as contribuições contidas nos documentos do 
Grupo dos Quatro, do Grupo dos 77, da França e do Grupo dos Dez, acima mencionados. 
Mas, sem dúvidas, a proposta dos coordenadores contemplou bastante a pretensão do 
Grupo dos Quatro.
 Na mesma data, o Presidente da Primeira Comissão apresentou o seu relatório 
sobre as atividades da Comissão. Esse informe, muito bem preparado e bastante 
fiel aos acontecimentos ocorridos, constituiu um excelente resumo das negociações 
desenvolvidas. Nele, o Presidente Engo assinalou que as propostas formuladas pelos 
norte-americanos em seu “Livro Verde” continham uma multiplicidade de mudanças 
radicais a todas as seções da Parte XI e aos Anexos III e IV. Acrescentou: “A possibilidade 
de ser otimista diminuiu visivelmente e de nossa parte de maneira embaraçosa”.
 Assinalou que a proposta apresentada pelos coordenadores poderia servir de base 
para promissoras negociações. Fez um chamamento aos diversos grupos de interesses 
para que facilitassem os trabalhos seguintes e dirigiu uma menção especial para cada 
grupo. Agradeceu a todos que durante anos colaboraram para alcançar os resultados.
 Durante essa etapa da Conferência, o Presidente Koh empreendeu negociações em 
um grupo reduzido fechado, em que participavam o Grupo dos Cinco (Grupo dos Quatro 
mais a França), o Grupo dos Dez, a União Soviética, a China, a Bulgária e representantes 
do Grupo dos 77 (incluindo o Brasil), procurando uma solução de consenso. 
 Conforme previsto no programa de trabalho da Conferência, o Presidente 
apresentou, em sessão Plenária oficial, o relatório sobre os resultados das negociações 
relativas às emendas ao projeto de Convenção propostas à Conferência (que serão vistas 
mais adiante e em outro capítulo deste trabalho). E submeteu ao Plenário uma nova 
versão sobre a Proteção de Investimentos Pioneiros (PIP).
 Na nova versão, os investidores pioneiros estariam divididos em três categorias. 
Na primeira seriam agrupados quatro Estados. Na segunda constariam quatro entidades 
que poderiam contar com a participação de oito países. Na terceira estariam os países em 
desenvolvimento, com prazo até primeiro de janeiro de 1985 para realizarem investimentos 
considerados pioneiros. Para a primeira e terceira categorias, os Estados investidores 
pioneiros deveriam assinar a Convenção. Para a segunda categoria, o Estado ou Estados 
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certificadores também deveriam assinar a Convenção. Mas, por esse dispositivo, qualquer 
um dos oito países relacionados na segunda categoria poderia participar de consórcios 
sem assinar a Convenção. Além de outras disposições, a proposta sobre PIP previa que 
as áreas pioneiras pudessem atingir até cento e cinquenta mil quilômetros quadrados. 
 Os debates e negociações continuaram. A essa altura, a União Soviética e os 
Socialistas estavam insatisfeitos quanto às categorias de investidores pioneiros. A União 
Soviética sentia-se discriminada em relação aos ocidentais. Os Estados Unidos e seus 
aliados não tinham do que reclamar. Essa versão da resolução sobre a proteção de 
investimentos pioneiros (PIP) havia se transformado em um regime de garantia de áreas 
e de prioridades de produção. O Grupo dos 77 continuava com objeções, porém, para 
alguns, o projeto de resolução sobre PIP poderia ser considerado como o preço a ser 
pago para se obter uma Convenção por consenso. 
 As negociações formais e informais prosseguiam e a Conferência já havia entrado 
na fase decisória. Foi, então, apresentado o último relatório do Presidente da Conferência, 
no qual sugeria alterações para a Parte XI, para o Anexo III e para a Resolução sobre PIP 
(este relatório voltará a ser enfocado no capítulo relativo à adoção da Convenção). Por 
fim, o Presidente concitou a todos que aprovassem a Convenção por consenso.

Comissão Preparatória – Resolução I 

 A Convenção foi adotada em 30 de abril de 1982, em Nova Iorque, em votação 
nas Nações Unidas, com significativa maioria. A expressiva aceitação internacional foi 
novamente observada quando, aberta para assinatura, em dezembro do mesmo ano, 
contou com o apoio de cento e dezenove países.
 Esse resultado permitiu a convocação da Comissão Preparatória da Autoridade 
Internacional dos Fundos Marinhos e do Tribunal Internacional do Direito do Mar, para 
os quais eram necessárias cinquenta assinaturas. Seu temário era extenso e consta da 
Resolução I, adotada em conjunto com a Convenção. Ela seria mantida em existência 
até o fim da primeira sessão da Assembleia, altura em que seus bens e arquivos seriam 
transferidos para a Autoridade.
 A Comissão Preparatória estava prevista para ser integrada pelos Estados que 
assinassem ou aderissem à Convenção. Contaria, também, com os signatários da Ata 
Final da Conferência, na qualidade de observadores, porém sem terem o direito de 
participar da adoção de decisões. O Brasil, tendo assinado a Convenção, ficou apto a 
exercer plenamente os direitos previstos.
 Havendo disponibilidade de serviços e instalações, a Comissão se reuniria na 
sede da Autoridade em Jamaica, o que de início ocorreu. 
 Como tanto a Jamaica quanto a República Federal da Alemanha, ao serem 
eleitas para Sede da Autoridade e Sede do Tribunal Internacional, respectivamente, 
comprometeram-se a ser parte da Convenção, havia uma boa expectativa para os 
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trabalhos futuros.
 Também a eleição da República Federal da Alemanha representou um 
acontecimento auspicioso para os que desejavam ver o êxito do tratado. Da mesma forma, 
foram encarados os votos favoráveis à adoção da Convenção manifestados pela França e 
pelo Japão, assim como suas assinaturas apostas ao tratado. Esses três países integravam o 
Grupo dos Cinco que apoiou as posições norte-americanas relativas aos fundos marinhos. 
Assim, havia uma esperança de entendimentos com a Comissão Preparatória.

Investimentos Preparatórios nas Atividades Pioneiras. Resolução II 

 Não logrando êxito em reformular substancialmente o articulado da Convenção 
referente à Área, os Estados Unidos da América alcançaram maior sucesso com a Resolução 
II, sobre investimentos preparatórios em atividades pioneiras relacionadas com nódulos 
polimetálicos. Por essa Resolução, uma vez que comprovem gastos de trinta milhões de 
dólares americanos e assinem a Convenção, além de outras formalidades, França, Japão 
e União Soviética serão considerados investidores pioneiros. Da mesma forma, também, 
passarão a ser considerados quatro entidades, cujos membros sejam pessoas naturais 
ou jurídicas da Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América, Itália, Japão, Países Baixos, 
Reino Unido e República Federal da Alemanha. Se um deles for Estado certificador, os 
demais se beneficiarão dos direitos dos pioneiros, mesmo não assinando a Convenção.
 A Resolução II deixa, ainda, aberta a possibilidade de outros países em 
desenvolvimento se inscreverem como investidores pioneiros até primeiro de janeiro de 
1985, se vierem a investir cerca de trinta milhões de dólares americanos em atividades 
pioneiras até aquela data.
 Nesse contexto de investidores pioneiros, Estado certificador é um Estado que 
assine a Convenção e que mantenha com um investidor pioneiro a mesma relação que 
manteria um Estado patrocinador. O Estado patrocinador tem a responsabilidade de 
assegurar que o contratante patrocinado realize atividades na Área, conforme o previsto 
no artigo 139 da Convenção e no artigo 4 de seu Anexo III.
 Ainda em decorrência da Resolução II, os investidores pioneiros conseguiram 
uma prioridade sobre os demais solicitantes para obter autorização de produção, caso 
seus planos de trabalho fossem aprovados. Não obstante, os países em desenvolvimento 
lograram colocar em primeiro lugar a prioridade para a Empresa e garantir a transferência 
de tecnologia, mesmo antes da entrada em vigor da Convenção. Como foi visto, os debates 
entre os participantes foram intensos em matéria relacionada aos fundos marinhos.
 O Brasil já havia feito alguns investimentos que poderiam ser qualificados como 
pioneiros, mas dificilmente poderiam atingir, no prazo fixado, a quantia requerida para 
tornar-se investidor pioneiro. Poderia, então, participar das atividades da Empresa, quando 
esta viesse a operar, e procurar usufruir dos benefícios da transferência de tecnologia 
acima referida.
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 A Resolução II detalha as atividades pioneiras e reserva à Comissão Preparatória 
uma série de atribuições, o que ressalta a importância desta Comissão e a participação em 
suas decisões. Como a Autoridade e seus órgãos deverão reconhecer e honrar os direitos 
e obrigações emanados da Resolução II e das decisões da Comissão Preparatória  - e como 
a Resolução terá efeitos até a entrada em vigor da Convenção  -, para minimizar os efeitos 
daquelas, seria desejável acelerar a entrada em vigor da Convenção. A Convenção estava 
prevista para entrar em vigor doze meses após a data de recebimento do sexagésimo 
instrumento de ratificação ou de adesão e não comportaria reservas ou exceções.
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 Muito foi abordado neste trabalho sobre as posições norte-americanas e sobre as 
posições soviéticas, procurando tirar proveito dos vacilos dos Estados Unidos da América. 
Algumas vezes, velada ou envergonhadamente, os soviéticos apoiavam as posições da 
outra superpotência.
 Já na fase decisória, em 23 de abril de 1982, o Presidente do Grupo dos 77 fez 
intervenção em sessão Plenária da Conferência a respeito do decreto adotado dias antes, 
em 17 de abril, pela União Soviética, sobre a exploração dos fundos marinhos. Conforme 
acordado pelo Grupo dos 77, seu Presidente informou que o grupo não fazia diferença 
entre a legislação da União Soviética e as anteriormente promulgadas pelos Estados 
Unidos da América, Reino Unido, França e República Federal da Alemanha. Declarou que 
nenhuma delas pode ser considerada como fonte de direito.
 A delegação soviética procurou defender a atitude de seu governo, assinalando as 
diferenças entre o decreto da União Soviética e as legislações precedentes. Tentou fazer 
ver que sua legislação pretendia se contrapor às anteriores e que nela eram respeitados 
os dispositivos do projeto de Convenção.
 A delegação norte-americana contestou qualquer ilegalidade de sua legislação, 
alegando que a mineração dos fundos marinhos, a menos que os Estados Unidos da 
América ratifiquem a Convenção, é parte das liberdades do alto-mar.
 O presidente do Grupo dos 77, de imediato, refutou essa afirmação.
 Os soviéticos, que vinham tentando apoiar o Grupo dos 77, desde que os 
norte-americanos abandonaram o consenso obtido em 1980 e procuravam rever os 
dispositivos sobre os fundos marinhos, viram cair por terra seus esforços. A impressão 
que ficou, nessa oportunidade, foi a de que mostraram realmente suas intenções, o que 
não consistia novidade para os participantes da Conferência. Em verdade, apenas para se 
contrapor às legislações anteriores, talvez fosse suficiente a adoção da Convenção. Pela 
data da promulgação do decreto, é possível que os soviéticos não acreditassem nessa 
adoção, embora eles não estivessem de acordo com alguns dispositivos da resolução 
sobre investimentos preparatórios.
 A posição da União Soviética e a votação do Grupo Socialista por ocasião da adoção 
da Convenção podem mostrar, aos que tinham dúvidas, que os países em desenvolvimento 
não estavam atrelados aos soviéticos. A União Soviética, embora de outro lado, também 
era desenvolvida e possuía os mesmos interesses dos países desenvolvidos.

CAPÍTULO 21
LEGISLAÇÃO UNILATERAL DA UNIÃO SOVIÉTICA 
SOBRE OS FUNDOS MARINHOS
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CAPÍTULO 22
ADOÇÃO DA CONVENÇÃO

Programa de Trabalho e Negociações Finais da Conferência

 O programa de trabalho para o Décimo Primeiro e último período de sessões, 
aprovado no final da sessão anterior, em agosto de 1981, foi fielmente cumprido e 
compreendia cinco etapas.
 Na primeira etapa, durante as três primeiras semanas (de 8 a 26 de março de 
1982), as Comissões Principais realizaram consultas e negociações sobre as questões ainda 
pendentes. Nesse período, os norte-americanos apresentaram as alterações contidas no 
“Livro Verde”, já abordadas neste trabalho no capítulo dedicado às posições dos Estados 
Unidos da América.
 Na segunda etapa, na quarta semana (de 29 de março a 1 de abril), o Plenário 
considerou os relatórios do Presidente da Conferência e dos Presidentes das Comissões 
Principais com os resultados das negociações realizadas nas três primeiras semanas e 
com as propostas de alterações a serem efetuadas no projeto de Convenção, fruto das 
negociações. 
 No que diz respeito às atividades da Primeira Comissão, fundos marinhos, 
considerável maioria preferia a manutenção do texto do projeto de Convenção. Outras 
delegações qualificaram seu apoio e assinalaram ser necessário introduzir modificações 
no texto para levar a Convenção à aceitação universal. Os Estados Unidos da América, 
que não lograram a aprovação das emendas de seu “Livro Verde”, continuaram a opor-
se ao texto existente e foram seguidos, de maneira menos enfática, pelas delegações 
ocidentais que os acompanhavam nessa posição.
 Os projetos sobre a Comissão Preparatória, a Proteção de Investimentos Pioneiros 
(PIP), a participação na Convenção e a resolução relativa às disposições transitórias foram, 
de maneira geral, bem acolhidos, embora muitas delegações tenham manifestado o 
desejo de que fossem introduzidas modificações nos textos propostos, principalmente 
na parte de PIP.
 Em matéria da Segunda Comissão, confirmou-se o apoio à proposta britânica, 
artigo 60, quanto à remoção de instalações fora de uso. Poucas delegações, notadamente 
Turquia e Venezuela, fizeram objeções aos artigos de delimitação de fronteiras marítimas. 
A Venezuela achava indispensável que se permitissem reservas aos artigos que tratavam 
desse assunto. A Turquia, ainda, considerava excessiva a largura do mar territorial de doze 
milhas. As opiniões se dividiram quanto à proposta de passagem de navio de guerra no 
mar territorial.
 Quanto às modificações propostas pelo Presidente da Terceira Comissão, algumas 
delegações manifestaram seu desacordo a elas.
 Em seu depoimento, o Embaixador Calero manteve a linha das declarações 
anteriores do Brasil. No que diz respeito ao mandato da Segunda Comissão, basicamente, 
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apoiou a proposta britânica sobre o artigo 60, interligando-a às propostas brasileiras, e 
relembrou as interpretações sobre a passagem de navio de guerra no mar territorial. 
Reafirmou o apoio à posição do Grupo dos 77 nos assuntos relativos à Primeira Comissão, 
indicando que os textos apresentados pelos coordenadores do Grupo dos 21 poderiam ser 
melhorados. Discordou de uma das propostas feitas pelo Presidente da Terceira Comissão 
para alterar o artigo 210, parágrafo 4. Novamente apoiou o Grupo dos 77 nas questões 
sobre participação, inclusive apoiando a assinatura da Convenção pelos movimentos de 
libertação nacional.
 No decorrer de três dias, cento e doze delegações, de um modo geral, reafirmaram 
suas posições. Algumas propostas foram bem acolhidas, porém, como assinalado, muitas 
delegações manifestaram o desejo de que fossem introduzidas alterações. Cada Estado 
dispôs de quinze minutos para fazer suas considerações sobre as propostas formuladas 
pelos Presidentes, possibilitando ao Colégio (Presidente da Conferência, Presidentes das 
Comissões Principais e de Redação) elaborar um memorando com as alterações que 
seriam incorporadas ao projeto de Convenção. 
 Na terceira etapa, na quinta semana (de 5 a 12 de abril), a Conferência decidiu a 
data em que poderiam ser apresentadas emendas oficiais ao texto. Na quarta etapa, nas 
sexta e sétima semanas (de 13 a 22 de abril), foram discutidas as emendas apresentadas 
e aplicados os procedimentos para se chegar a um acordo geral, com a aprovação ou não 
das emendas. Na quinta etapa, na oitava semana (de 23 a 30 de abril), foram tomadas 
as decisões finais. O programa previa serem aprovadas a Convenção e as Resoluções 
Complementares ou ser tomada qualquer outra decisão pertinente.
 Assim, em reunião Plenária, a Conferência decidiu que a partir de 8 de abril as 
delegações poderiam apresentar emendas formais e que a partir de 14 de abril teriam 
a oportunidade de manifestar-se em plenário sobre tais emendas. O Presidente deixou 
bem claro que não se havia abandonado os esforços para alcançar soluções de consenso.
 Circularam na Conferência trinta e uma emendas oficiais ao projeto de Convenção. 
Na verdade, boa parte das emendas reafirmava posições anteriores e tinha a finalidade 
de preservar a posição negociadora dos proponentes nas consultas informais que o 
Presidente continuava realizando, para encontrar soluções que pudessem conciliar as 
divergências e levar a Conferência a adotar uma Convenção por consenso.

Etapa Decisória

 No dia 23 de abril, o Plenário da Conferência decidiu iniciar o processo de 
votação dos textos e das emendas encaminhadas à Conferência. Algumas delegações, 
notadamente a dos Estados Unidos da América, da Itália e da República Federal da 
Alemanha, eram de opinião que ainda não estavam esgotados todos os esforços de 
negociação. Outros países industrializados também insistiram para que as negociações 
prosseguissem. Não houve, porém, objeções formais quanto a se considerarem esgotados 
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os esforços de negociação e a se passar à votação dos textos a partir de 26 de abril. As 
emendas seriam examinadas pela ordem de numeração dos artigos a que se referiam.
 No âmbito do Grupo dos 77, várias delegações permaneciam com dificuldades 
em aceitar o projeto de resolução sobre PIP. O grupo decidiu insistir em reduzir as 
áreas pioneiras e em estabelecer mais claramente a prioridade da Empresa no sistema 
de investidores pioneiros. Alguns membros do grupo consideravam que o projeto de 
Resolução, em alguns artigos, levava à destruição do sistema paralelo. Os países em 
desenvolvimento estudaram, ainda, as propostas de emendas e a posição a tomar para 
cada uma delas.
 Em sessão Plenária, o Presidente Tommy Koh empregava todos os seus esforços 
para tentar obter que os autores das emendas apresentadas não insistissem em levá-las 
ao voto.
 Inicialmente, o Presidente empenhou-se em fazer com que fossem retiradas as 
emendas relativas aos artigos atinentes ao mandato da Primeira Comissão sobre os fundos 
marinhos. O Grupo dos 77 aceitou retirá-las, desde que os demais proponentes também 
o fizessem. Da mesma forma procederam os Estados Unidos da América e o Grupo dos 
Dez. A União Soviética anunciou que a retirada de suas propostas estaria condicionada 
à retirada de todas as propostas, quaisquer que fossem seus conteúdos.
 A decisão da União Soviética estava basicamente ligada à proposta sobre a 
passagem de navio de guerra pelo mar territorial, matéria amplamente debatida na 
Segunda Comissão. O Gabão retirou sua proposta referente a essa passagem, mas 
continuava em pauta a apresentada por um grupo de países encabeçados pela Romênia e 
pela Líbia. Exatamente esses dois países eram os que faziam maiores restrições à retirada 
da proposta de emenda. Depois de muitas conversações informais, seus patrocinadores 
decidiram apoiar a interpretação dada pelo Brasil (já assinalada no capítulo deste trabalho 
que trata do mar territorial). Pôde, então, o Presidente Koh anunciar a retirada da emenda, 
mantendo seus autores, no entanto, a interpretação de que o artigo 21 não significava 
que os artigos 19 e 25 da Convenção proibissem o Estado costeiro de ter legislação sobre 
proteção de seus interesses. A retirada da proposta fez com que a União Soviética também 
retirasse suas propostas de emendas.
 Dos trinta e um documentos apresentados com propostas de emendas, apenas 
três emendas foram levadas ao voto, duas da Espanha e uma da Turquia. Uma das 
propostas da Espanha procurava fazer alteração no artigo 42, substituindo “regulamentos 
aplicáveis” por “regulamentos geralmente aceitos”. A outra dizia respeito ao artigo 39, 
e procurava tornar mais restrita a passagem de aeronaves de Estado sobre estreitos, 
eliminando a qualificação de que apenas “normalmente” elas devessem respeitar as 
medidas de segurança. Quanto à Turquia, sua emenda visava aplicar reservas à Convenção.
 Para uma emenda ser aprovada precisaria receber 78 votos favoráveis. Nenhuma 
das três propostas recebeu essa votação. A proposta da Espanha, para o artigo 42, contou 
com 29 votos contrários, 51 abstenções e 60 votos favoráveis. Quanto à proposta para 
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o artigo 39, obteve 55 votos contra, 60 abstenções e 21 a favor. Por sua vez, a proposta 
da Turquia foi amplamente derrotada. Recebeu 19 votos favoráveis, 100 contrários e 26 
abstenções.
 Foi possível ainda chegar-se a uma solução de consenso para a participação 
do Conselho da Namíbia na Convenção. Os Estados Unidos da América, Reino Unido, 
República Federal da Alemanha, França e Canadá, ao perceberem que era inevitável a 
aprovação por ampla maioria de votos da emenda apresentada pelo Conselho da Namíbia, 
decidiram reconsiderar suas posições, até então inflexíveis, e contribuir para a aprovação 
por consenso de uma fórmula alternativa.
 Após a retirada das propostas de emendas, continuaram as negociações informais 
para tentar acomodar alguns pontos de divergências.
 No que diz respeito à PIP, o Grupo dos 77 continuava procurando reduzir as 
dimensões das áreas pioneiras e a prioridade dos investidores pioneiros sobre os planos de 
trabalho para a produção naquelas áreas e, ainda, aumentar a quantidade de autorização 
de produção para a Empresa.
 A União Soviética e o Grupo Socialista estavam insatisfeitos quanto às categorias 
de investidores pioneiros. E a União Soviética efetuou consulta ao Consultor Jurídico a 
respeito da identificação dos consórcios ocidentais. O Consultor não viu impropriedade 
em se mencionar os consórcios, e a União Soviética sentiu-se discriminada em relação 
aos ocidentais.
 Os Estados Unidos da América e seus aliados não tinham maiores problemas 
quanto à PIP. A proposta de Resolução havia se transformado em um regime de garantia 
de áreas e de prioridades de produção. O Grupo dos 77 mantinha objeções, mas, como 
já mencionado, para alguns, esse era o preço a ser pago para se obter uma Convenção 
por consenso.
 Os Estados Unidos da América procuraram ainda obter maiores vantagens em 
outros pontos. E o Grupo dos 77 estaria disposto a negociar, tomando como base o que 
havia sido acertado em reunião prévia do grupo, mas as propostas eram por demais 
distantes para se conseguir um compromisso aceitável.
 O Presidente Koh decidiu, então, submeter à Conferência seu relatório sobre 
as negociações realizadas e apresentar propostas adicionais a serem incorporadas aos 
diversos documentos de trabalho.
 O Presidente da Conferência, ao apresentar seu relatório final, em 29 de abril, 
com as últimas propostas de alterações ao Projeto de Convenção, para tentar obter a 
aprovação da Convenção por consenso, assim se expressou: “Espero que este seja o 
último informe que hei de apresentar à Conferência... Amanhã, teremos um encontro 
com a história. Com sua ajuda, compreensão, cooperação e boa vontade, confio que 
assistiremos com êxito esse encontro”.
 Explicou as solicitações do Grupo dos 77 e os acordos a que chegou com os 
industrializados. Historiou as alegações soviéticas quanto à menção aos consórcios e ao 
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que chamaram de “discriminações”, externando suas opiniões pessoais. Concluiu esse 
tema por apresentar as concessões efetuadas pelo Grupo dos 77 e pelos industrializados. 
Aos soviéticos assinalou que a “discriminação” era uma arma de dois gumes, visto que 
enquanto se garantia um sítio mineiro à União Soviética, sete Estados participantes de 
consórcios tinham que compartilhar quatro sítios mineiros. Apresentou os parâmetros 
utilizados para propor alterações à Parte XI do projeto de Convenção.
 Concluiu afirmando que as alterações melhoravam as perspectivas dos Estados 
Unidos da América e dos industrializados virem a se unir aos demais para a aprovação da 
Convenção. Ao final, concitou a todos para que no dia seguinte aprovassem a Convenção 
por consenso. 
 Em linhas gerais, as emendas sugeridas para alterar alguns artigos encontram-se 
a seguir assinaladas e pretendiam:
 1) artigo151, introduzir um novo parágrafo sobre práticas comerciais desleais;
 2) artigo151, parágrafo 3, aventar a possibilidade de a Autoridade vir a estabelecer 
regras de limitação da produção para outros recursos além dos nódulos polimetálicos;
 3) artigo 162, incluir a possibilidade de serem estabelecidas regras para exploração 
e explotação de outros recursos;
 4) artigo 155, alterar para três quartos a maioria requerida para a adoção de 
emendas pela Conferência de Revisão;
 5) artigo 5 do Anexo III, propor que o Estado assuma o compromisso da 
transferência de tecnologia, caso não possa ser assegurado pelo operador;
 6) artigo 6 do Anexo III, reduzir a ênfase sobre o cumprimento da Convenção 
pelo operador; e
 7) parágrafo 9 – a) sobre PIP, assegurar à Empresa autorização para dois sítios 
mineiros, em lugar de um, com prioridade sobre os investidores pioneiros.
 O Grupo dos 77 reuniu-se na noite da véspera da decisão final a respeito da 
Convenção para deliberar a respeito da última proposta do Presidente Koh. 
 Embora com dificuldade quanto à emenda proposta ao artigo 155, o grupo poderia 
aceitá-la, no entendimento de que ela não afetaria os poderes da Conferência de Revisão, 
uma vez que o parágrafo 5 do artigo 316 também previa maioria de três quartos para 
emendas à Parte XI.
 O grupo também aceitaria a emenda ao artigo 5 do Anexo III, mas pediria que 
se explicitasse uma garantia por parte do Estado patrocinador quanto a assumir os 
compromissos do operador sobre a transferência de tecnologia.
 Por último, o Grupo dos 77 tomou a deliberação de só aceitar as recomendações 
do Presidente se a Conferência adotasse, no dia seguinte, a Convenção e as Resoluções 
por consenso.
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Adoção da Convenção

 Em 30 de abril, depois de ser aberta a reunião final do Décimo Primeiro Período de 
Sessões da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Presidente 
do Grupo dos 77 informou ao Presidente da Conferência que seu grupo estava disposto a 
aceitar, caso a Convenção fosse adotada por consenso, as propostas por ele submetidas 
à Conferência. 
 Indagou o Presidente à Conferência se algum Estado não apoiaria o consenso. 
Não havendo discordância, o Presidente Tommy Koh participou ao Plenário que havia 
recebido carta do Chefe da Delegação dos Estados Unidos da América informando que 
seu país não poderia contribuir para o consenso e, desta forma, pedia que a decisão fosse 
adotada por voto qualificado. Assim, apenas a maior potência do mundo, os Estados 
Unidos da América, não aceitou o consenso.
 À vista desse desfecho, o Presidente do Grupo dos 77 solicitou um intervalo para 
poder consultar o seu grupo. Concedida a solicitação, o Presidente Álvaro de Soto reuniu 
o grupo e declarou: “Pela primeira vez me permito alterar a ordem natural de nossas 
reuniões. Normalmente, as delegações expressam suas opiniões e o Presidente procura 
sumariar e encontrar a posição de consenso do grupo. Em face das circunstâncias e o 
tempo de que dispomos procurarei dar algumas informações ao grupo e submeter uma 
proposição”.
 Disse estar informado de que dois países do Grupo dos Cinco (Estados Unidos 
da América, Reino Unido, República Federal da Alemanha, França e Japão) votariam 
favoravelmente à Convenção. Muitos países industrializados também adotariam posição 
idêntica. Participou que o Presidente Tommy Koh havia informado que o item 5 de seu 
informe seria cancelado, pois não facilitou a aceitação da Convenção pelos industrializados. 
Tendo em vista que, praticamente, apenas os Estados Unidos da América ficaram isolados 
no voto negativo, sugeriu que o Grupo dos 77 aceitasse as propostas do Presidente da 
Conferência mesmo na hipótese de haver voto. O silêncio geral indicou a aprovação da 
sugestão e a grande união do grupo nesse instante. Tal posição foi levada ao Plenário.
 No Plenário, os soviéticos contestaram o “status” de alguns documentos. O 
Presidente deu suas explicações e indagou se a União Soviética queria submeter o seu 
entendimento à votação, tendo esse Estado se recusado a aceitar essa proposição. Assim, 
apesar dos protestos soviéticos, houve consenso quanto à incorporação das propostas 
do Presidente ao Projeto de Convenção e às Resoluções que o acompanham.
 Passava-se então para a votação do “pacote”, Convenção e Resoluções. Israel 
solicitou voto separado para a proposta relativa ao projeto de resolução sobre participação 
de movimentos de libertação nacional e desafiou a deliberação do Presidente de colocar, 
em conjunto, todo o “pacote” em votação. O desafio, uma vez votado, foi derrotado. 
Obteve 143 (cento e quarenta e três) votos contra, 1 (um) a favor (Israel) e duas abstenções 
(Áustria e Turquia).
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 Antes de se iniciar a votação, Equador informou que seu país não participaria da 
votação. Dias antes, a Santa Sé já havia procedido da mesma maneira.
 Como os Estados Unidos da América, mais uma vez consultados, insistiram na 
votação, os projetos foram submetidos em conjunto à decisão do Plenário. Em votação 
histórica, o resultado acusou 130 (cento e trinta) votos a favor, 4 (quatro) contra e 17 
(dezessete) abstenções. Estados Unidos da América, Israel, Turquia e Venezuela votaram 
contra. Abstiveram-se Bélgica, Reino Unido, República Federal da Alemanha, Itália, 
Espanha, Países Baixos, Tailândia, Luxemburgo e os socialistas União Soviética, Bulgária, 
Tchecoslováquia, Polônia, República Democrática da Alemanha, Ucrânia, Bielorrússia, 
Mongólia e Hungria. Como se vê pelo resultado, o Grupo Socialista acompanhou a União 
Soviética.
 Depois da votação, a União Soviética assinalou que se a proposta sobre a PIP 
fosse submetida ao voto ela teria votado contra. O Reino Unido e a República Federal da 
Alemanha informaram que a abstenção não significava que seus países não iriam assinar 
a Convenção. O Brasil declarou que seu voto afirmativo era sem prejuízo da decisão a ser 
tomada pelo governo brasileiro sobre a assinatura da Convenção pelo Brasil.
 O Plenário aprovou a realização da última sessão da Comissão de Redação, 
para ocorrer no período de 12 de julho a 13 de agosto e, também, de uma Plenária da 
Conferência, de 22 a 24 de setembro, para aprovar as recomendações da Comissão de 
Redação.
 Finalmente, a última sessão, em que seria assinada a Ata Final da Conferência 
e na qual a Convenção ficaria aberta para assinatura, foi marcada para realizar-se na 
primeira quinzena de dezembro em Caracas. Tal reunião dependeria de contatos adicionais 
entre a Secretaria Geral da ONU e o Governo da Venezuela. Como a Venezuela votou 
contra a aprovação da Convenção, e abdicou desse encontro, a reunião foi marcada, 
posteriormente, em Montego Bay, na Jamaica. Desse modo, a Convenção, que durante 
toda a Conferência estava prevista para ser consagrada como Convenção de Caracas, 
local em que efetivamente os trabalhos foram iniciados, foi denominada Convenção da 
Jamaica (sede da Autoridade). 
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CAPÍTULO 23
ACONTECIMENTOS POSTERIORES. 
ENTRADA EM VIGOR DA CONVENÇÃO E 
O ACORDO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PARTE XI

Acontecimentos posteriores à Conferência. 
Entrada em vigor da Convenção

 Embora este trabalho tenha o propósito de mostrar como se processaram algumas 
das negociações entabuladas na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar, o seu resultado final, a Convenção, e as implicações para o Brasil, não se poderia 
deixar de assinalar alguns acontecimentos posteriores, relacionados a esse tratado, e de 
falar em mais uma tentativa que foi empreendida para tornar a Convenção um documento 
com aceitação universal. Com tal intuito, procurou-se obter informações das Nações 
Unidas, colher subsídios no Estado-Maior da Armada, com o Capitão-de-Fragata Walbert 
Tavares de Almeida, quando houve a necessidade de se atualizar alguns dados para realizar 
palestra na Universidade Ibero Americana em São Paulo, utilizar informações contidas 
em uma palestra proferida pelo Conselheiro Luis Alberto Figueiredo Machado em um 
Curso de Difusão Cultural da Sociedade de Amigos da Marinha – SOAMAR – SP Capital, 
realizada, em 1996, em São Paulo, acessar documentos legais brasileiros e o Acordo de 
Implementação da Parte XI da Convenção, além do que, mais uma vez, o autor voltou a 
servir no Estado-Maior da Armada em 1990.
 O Brasil assinou a Convenção da Jamaica quando ela foi aberta à assinatura em 
10 de dezembro de 1982. Pouco mais de dois anos depois, com a Mensagem 147 do 
Poder Executivo, de 5 de março de 1985, o Presidente da República submeteu o texto 
da Convenção ao Congresso Nacional que o aprovou, em 9 de novembro de 1987, por 
meio do Decreto Legislativo número 5. Pôde, então, o Brasil depositar o instrumento de 
ratificação da Convenção sobre o Direito do Mar ao Secretário Geral da ONU, em 22 de 
dezembro de 1988. Foi o trigésimo sétimo Estado a ratificá-la. 
 Por outro lado, a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, 
estabeleceu que são bens da União “os recursos naturais da plataforma continental e da 
Zona Econômica Exclusiva”. A Constituição não fixou a largura dessa zona nem especificou 
em que ela consiste. E o Brasil, mesmo tendo ratificado a Convenção, legalmente não 
estava obrigado por ela, visto que esta ainda não estava em vigor. Tornava-se, portanto, 
necessário adotar uma série de medidas e atualizar a legislação nacional. Se a Convenção 
estivesse em vigor, sua promulgação seria suficiente para revogar o Decreto-Lei 1098/70 
e estabelecer o mar territorial de doze milhas e a zona econômica exclusiva de cento 
e oitenta e oito milhas. Essa questão era importante de ser resolvida porque, pelo 
Decreto-Lei, existia direito de passagem inocente até duzentas milhas e com o disposto 
na Convenção esse direito se estendia até doze milhas; entre essa distância e as duzentas 
milhas, haveria liberdade de navegação.
 Antes mesmo de o Brasil ratificar a Convenção, um programa foi criado, em março 
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de 1988, para efetuar o Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC). 
Posteriormente, esse programa sofreu atualização, com o Decreto 98157, de 15 de 
março de 1989, para estabelecer o limite externo da plataforma continental, informação 
já mencionada em capítulo anterior. 
 Assim, havia uma preocupação de levar em conta o contido na Convenção e de 
substituir o Decreto-Lei 1098/70 e, em decorrência, foram tomadas providências para 
atualizar a legislação brasileira nessa matéria. Finalmente, com a Lei 8617, de 4 de janeiro 
de 1993, conseguiu-se encerrar a tramitação dos trabalhos até então empreendidos. O 
novo instrumento legal dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 
exclusiva e a plataforma continental brasileiros, adaptando-se à Convenção e passando 
a adotar terminologia empregada por ela. Ao mesmo tempo, revogava o Decreto-Lei 
1098/70 e demais disposições em contrário. Participando da elaboração da minuta de 
proposta do projeto de lei e acompanhando os acontecimentos, a Marinha do Brasil 
também alterou suas normas sobre a Patrulha do Mar Territorial Brasileiro, de duzentas 
milhas, para torná-las Patrulha das Águas Jurisdicionais Brasileiras, conformando-as com 
a Lei e a Convenção. Essa patrulha é mais um grande encargo do Brasil e de sua Marinha.
 A Convenção entrou em vigor, em 16 de novembro de 1994 e, na mesma data, 
passou a valer para o Brasil, como será mostrado mais adiante.

Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção

 Na mesma época em que se procedia as alterações no Brasil, o Secretário-Geral 
da ONU, em 1990, iniciou consultas informais com o propósito de obter uma fórmula 
que possibilitasse uma participação universal na Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar. A Convenção havia sido o resultado de muitos anos de negociação e tinha 
dado significante contribuição para a ordem marítima internacional. Mas, passados oito 
anos, muitos Estados não a tinham ratificado ou aderido a ela.
 Ainda no início de 1990, as discussões na Comissão Preparatória eram bastante 
intensas, com a grande maioria dos países industrializados, detentores da tecnologia 
para a exploração dos fundos marinhos, ainda relutantes em aceitar que as riquezas dos 
mares fossem patrimônio comum da humanidade, inspiração que norteou os trabalhos 
da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A data da vigência 
da Convenção ou sua efetiva concretização continuava uma incógnita. Nessa época, o 
número de países que a haviam ratificado era de quarenta e dois.
 É bem verdade que, nos anos seguintes, as ratificações foram se somando, 
mas em sua quase totalidade, pertencentes aos países em desenvolvimento. E a razão 
principal para esse acontecimento estava relacionada aos problemas existentes em alguns 
aspectos relativos aos fundos marinhos. Assim, a Convenção aproximava-se da sexagésima 
ratificação que a faria, um ano depois, entrar em vigor, mas, até então, não contava com 
a participação de países desenvolvidos, sem os quais não haveria possibilidade de obter 
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as melhores condições de explorar os fundos marinhos. Certamente que essa situação 
não era desejável. Seria importante, senão imprescindível, a aceitação e a participação 
de toda a comunidade internacional, incluindo os norte-americanos.
 De fato, desde a perplexidade causada pelo não apoio dos Estados Unidos da 
América à aprovação da Convenção por consenso, até o início da década de noventa, 
alguns aspectos do panorama mundial mudaram, embora outros permanecessem iguais. 
O Grupo de Países Industrializados, G7, considerava a Convenção como uma “convenção 
socialista”, em especial a parte dos fundos marinhos, Parte XI. Sem aprofundar sobre 
essa matéria, a Empresa da Autoridade era vista como uma grande empresa estatal 
internacional, e as empresas estatais nem sempre eram consideradas como exemplo de 
administração. Aliás, esse pensamento já afligia alguns países desde os anos finais da 
Conferência.
 No início da década de noventa, o socialismo sofria grandes transformações 
e a economia de mercado estava em franco progresso. Era uma situação diferente da 
existente em 1980, quando havia praticamente certeza da aprovação por consenso 
da Convenção, antes do presidente Reagan assumir a presidência dos Estados Unidos 
da América. Então, caminhava-se para se ter uma Convenção de países não ricos, sem 
recursos financeiros e sem capacidade tecnológica para explorar os fundos marinhos. Por 
outro lado, sua exploração era mais complexa do que se esperava (no início da década de 
oitenta, admitia-se levar trinta anos para essa exploração), muito mais onerosa e menos 
rentável em curto prazo. Estimava-se, nos anos noventa, ainda levar bastante tempo 
para se conseguir a explotação a custos aceitáveis e, assim mesmo, considerando um 
esgotamento dos recursos em terra.
 Haveria então uma Convenção sem perspectivas de realizações e sem a 
participação de parcela importante dos países industrializados. E, em verdade, sem 
produzir nada para a Empresa ou para a Autoridade que as pudesse financiar. Seriam, 
então, só encargos e despesas para países pobres. Até para o Brasil, a situação não era 
desejável, pois, entre os países que haviam ratificado a Convenção, o Brasil era o maior 
contribuinte para a ONU, como assinalou o Conselheiro Luís Alberto Figueiredo Machado 
em sua palestra. 
 Com esse cenário, foi importante a providência do Secretário-Geral da ONU e 
sua atuação fez com que, mais uma vez, aflorasse o empenho para que a Convenção 
viesse a contar com ampla aceitação internacional. Como foi dito anteriormente, e era 
voz corrente na Conferência, se a Convenção não contasse com o apoio de uma grande 
maioria, sendo desejável a aceitação universal, daí a busca pelo consenso, não teria 
utilidade. E o Acordo tinha como objetivo obter essa aceitação.
 Relembram-se a seguir trechos da palestra acima citada, por ter sido proferida 
por diplomata que relatou como se processaram as negociações, as quais levaram ao 
Acordo, e que mostram o entendimento dos que participaram das consultas efetuadas 
pelo Secretário-Geral da ONU. Assinala o diplomata, “a solução final, que surgiu desses 
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quatro anos, teve características duplas, de ordem formal e de ordem substantiva. De 
ordem formal, ela se consubstanciou num acordo de implementação da Parte XI da 
Convenção do Mar, o que quer dizer que não se tocava na Convenção, como não se 
tocou. Apenas houve um acordo de implementar-se seletivamente aspectos da Parte XI 
e apenas da Parte XI. Em questões como a Empresa, o tamanho da Autoridade, o regime 
de mineração e também o tipo de órgãos da Autoridade e como eles chegavam a suas 
decisões”. Mostra que o Acordo “teria que entrar em vigor juntamente com a Convenção, 
no dia dezesseis de novembro de 1994, e tinha que ser aplicado imediatamente. Ao 
mesmo tempo”. Relata ainda que o Acordo tinha que fazer parte integrante da Convenção, 
e que ele e a Convenção tinham que ser vistos como um ente único. Enfatiza que era 
muito difícil fazer uma construção que atendesse a todos esses pontos. E que era básico 
o Acordo “entrar em vigor junto com a Convenção e ser aplicado, provisoriamente, antes 
da ratificação pelos Estados que tivessem participado da adição desse acordo. Era uma 
forma de agilizar a aplicação dele. E o mais importante, quem aplicasse o acordo da 
Parte XI estava, ipso facto, aplicando e se obrigando pela Convenção do Mar”. Acrescenta 
que, para entrar em vigor a implementação da Parte XI, requereu-se a ratificação de 
quarenta Estados, sendo cinco, obrigatoriamente, países industrializados, porque se não 
houvesse o engajamento de países industrializados, voltar-se-ia à estaca zero. Prossegue, 
“foi adotado em 1994 e durará até 1998. Se até lá o Acordo conseguir a ratificação pelo 
número previsto, muito bem, entrará em vigor, caso não logre esse número, morre, 
caduca, voltamos à Convenção”. E mais adiante continua, “a parte substantiva tem a ver 
com o funcionamento da Autoridade, da Empresa e basicamente a aspectos internos de 
composição de órgãos.”
 Fruto de negociações que se prolongaram por quatro anos, em 28 de julho de 
1994, foi adotado o Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção pela Assembleia 
Geral da ONU, ficando aberto para assinaturas. Na ocasião, foi assinado por quarenta e 
três Estados, inclusive o Brasil.
 O Acordo reconheceu a importância da Convenção para manutenção da paz, 
justiça e o progresso para todos os povos do mundo, assim como para a proteção e 
preservação do meio marinho. E reafirma a ideia de que o leito do mar, os fundos 
marinhos, seu subsolo, e seus recursos além dos limites da jurisdição nacional constituem 
patrimônio comum da humanidade.
 Os Estados Partes consideraram, ainda, o relatório do Secretário-Geral da ONU 
sobre as pendências da Parte XI, notaram as mudanças políticas e econômicas ocorridas 
no cenário mundial e as práticas para o mercado que afetavam a efetivação dessa Parte 
e, finalmente, concluíram que o Acordo para a Implementação da Parte XI seria o melhor 
meio para alcançar a participação universal na Convenção.
 Pelo Acordo, seus dispositivos e os da Parte XI da Convenção serão interpretados 
e aplicados conjuntamente como um único instrumento. Em havendo discrepâncias 
entre eles, as disposições do Acordo prevalecem. Os Estados Partes se comprometem a 
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implementar a Parte XI em conformidade com o Acordo. Por sua vez, o Acordo possui um 
Anexo detalhado, onde se encontram as disposições que foram introduzidas, considerando 
o relatório do Secretário-Geral da ONU e as negociações decorrentes. 
 O Acordo permaneceria aberto à assinatura por doze meses a contar da data 
de sua adoção. Depois da adoção do Acordo, qualquer instrumento de ratificação, 
confirmação formal ou adesão à Convenção representará igualmente consentimento em 
obrigar-se pelo Acordo. Por sua vez, nenhum Estado pode manifestar seu consentimento 
em obrigar-se pelo Acordo sem ter manifestado seu consentimento em obrigar-se pela 
Convenção. O consentimento em obrigar-se ao Acordo poderá ser feito de diversas 
maneiras, como previstas em seus artigos 4 e 5.
 Dentre as disposições existentes para a entrada em vigor do Acordo encontra-se 
a que prevê que, pelo menos, sete Estados dos citados no parágrafo 1 da Resolução II da 
Convenção tenham se obrigado ao Acordo, ou seja, França, Índia, Japão, União Soviética, 
Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América, Itália, Países Baixos, Reino Unido da Grã-
Bretanha e Irlanda do Norte e República Federal da Alemanha, dos quais ao menos cinco 
Estados desenvolvidos. Admite, ainda, uma aplicação provisória que cessará quando da 
entrada em vigor do Acordo.
 O Acordo entra em vigor trinta dias após a data em que quarenta Estados tenham 
manifestado o seu consentimento, seguindo os termos nele previstos (artigo 6). Se as 
condições forem preenchidas antes de 16 de novembro de 1994, o Acordo entra em 
vigor em 16 de novembro de 1994. Se em 16 de novembro de 1994, o Acordo não tiver 
entrado em vigor, será aplicado provisoriamente, até sua entrada em vigor, conforme 
estipulado em seu artigo 7.
 Todo esse arranjo foi feito porque havia sido acordado que a Convenção e o 
Acordo seriam aplicados conjuntamente. E em 16 de novembro de 1994 completariam 
12 meses da apresentação da sexagésima ratificação da Convenção, o que a faria entrar 
em vigor.
 Até 1994, a Convenção contava com sessenta e quatro ratificações, mas com o 
Acordo, no qual, considerando a evolução da conjuntura internacional, foram feitas novas 
concessões aos países industrializados, muitos Estados se tornaram parte da Convenção. 
 Assim, a Convenção entrou em vigor em 16 de novembro de 1994, e o Decreto 
1530, de 22 de junho de 1995, colocou esse tratado em vigor no Brasil, retroagindo sua 
vigência à data de entrada em vigor da Convenção.
 Por sua vez, em 28 de junho de 1996, quando quarenta Estados, entre eles 
Alemanha, China, França, Holanda, Índia, Itália, e Japão aderiram ao Acordo, foram 
preenchidas as condições para sua entrada em vigor. E, consequentemente, como 
previsto, trinta dias após esse acontecimento, em 28 de julho de 1996, o Acordo entrou 
em vigor, coincidentemente, dois anos após ter sido aberto para assinatura. Desde 16 
de novembro de 1994 já vinha sendo aplicado provisoriamente.
 Como sempre, ocorreram algumas implicações políticas e jurídicas ou até mesmo 
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problemas, que poderão ser assimilados ou não, tais como: 
 a) o Acordo permitiu que muitos Estados, até então reticentes, aderissem à 
Convenção, pois os Estados que ratificaram o Acordo, automaticamente, tornaram-se 
partes da Convenção; 
 b) muitos Estados em desenvolvimento não apreciaram o processo adotado 
pelo Secretário-Geral da ONU para chegar ao Acordo, visto que não resultou de uma 
conferência internacional ou de uma reunião com a participação dos Estados Partes; e 
 c) o Acordo gerou a existência de algumas categorias de Estados, como: 1) os 
Estados Não Partes, 2) os Estados que só ratificaram a Convenção – e estão vinculados 
ao seu articulado, e 3) os Estados Partes só do Acordo – para os quais passou a haver 
algumas disposições diferentes das existentes na Parte XI e em alguns Anexos (III e IV). 
 Com a entrada em vigor do Acordo, passa a existir o primeiro conjunto de 
disposições diferentes das existentes no articulado da Convenção. Mas a Convenção não 
foi modificada, como foi assinalado na palestra citada. Contudo, embora não modificada, 
para os que se obrigaram ao Acordo ela fica alterada. Como pelo Acordo, para ser parte 
da Convenção um Estado tem que ser parte do Acordo e vice-versa, na prática, quer se 
queira ou não, ela fica alterada. No entanto, se o Acordo deixasse de existir a Convenção 
continuaria intacta.
 Levar em conta as modificações da conjuntura e atender às ponderações dos 
países industrializados foi outra vez considerado como mais um preço a ser pago em 
benefício da aceitação universal da Convenção. Desse modo, convém relembrar o que 
já foi dito no início deste trabalho no Capítulo 1, “o Direito Internacional e, com ele, o 
Direito do Mar, altera-se ao sabor das variações da conjuntura, considerando os interesses 
dos mais fortes ou de grupos de interesses coincidentes”. Então, vale a pena esforçar-se, 
evoluir e preparar-se para poder integrar o rol dos protagonistas desse cenário, não dos 
coadjuvantes.
 O Acordo tem muito ou quase tudo das pretensões apresentadas pelos 
países industrializados nas negociações de 1981 e 1982. O que pode ser, até certo 
ponto, mais sensato, ou pelo menos mais prático para a realização de atividades na 
Área, principalmente enfocado pelo ponto de vista dos países industrializados. Assim, 
pode facilitar as operações, mas restringe as vantagens obtidas pelos países em 
desenvolvimento, incluindo a de transferência de tecnologia, e dificulta a implementação 
da Empresa. As consequências para o patrimônio comum da humanidade dependerão de 
como for utilizado. As considerações iniciais que introduzem o Acordo são promissoras, 
assim como eram as que introduziram a Convenção.
 Mais uma vez, sem aprofundar na matéria, apontam-se algumas das muitas 
disposições do Acordo de Implementação da Parte XI diferentes das existentes nesta 
Parte da Convenção. Assim, o Acordo:
 a) No que tange à transferência de tecnologia, mantém o disposto no artigo 144 
da Convenção, mas cancela todo o artigo 5 do Anexo III da Convenção, que trata da mesma 
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matéria. Introduz, na Seção 5 do Anexo ao Acordo, três princípios que juntamente com 
o artigo 144 da Convenção governarão a transferência de tecnologia. Fica cancelada a 
obrigatoriedade dos países mineradores transferirem tecnologia à Empresa;
 b) Limita as funções e prerrogativas da Empresa. O Secretariado da Autoridade 
desempenhará as funções da Empresa até que ela comece a operar independentemente 
do Secretariado. Sem a Empresa passar a operar, o sistema paralelo fica só com uma das 
partes do paralelo, ou seja, como se fosse uma paralela de uma só linha;
 c) Cria novas disposições relativas à Conferência de Revisão;
 d) Faz alterações na constituição dos integrantes do Conselho e reduz as 
atribuições da Assembleia da Autoridade;
 e) Extingue o fundo de compensação para os países em desenvolvimento 
produtores terrestres;
 f) Elimina os tetos de produção atinentes à atividade de mineração marinha; e
 g) Cria o Comitê de Finanças da Autoridade, especificando a composição, 
procedimentos e regras para seu funcionamento.
 Evidentemente que há diversas maneiras de efetuar as atividades na Área. Uma 
delas foi a encontrada pela Conferência. Ela pode não ser a ideal e ter alguns defeitos, 
consequência natural de um processo de negociação que procurou conciliar as diversas 
posições existentes. Prevê uma estrutura com certo grau de complexidade, que pode 
caminhar para um “inchamento”, semelhante ao de algumas estatais. Como mencionado 
anteriormente, essa possibilidade sempre inquietou alguns participantes e, mesmo que 
não venha a ocorrer, não deixa de continuar sendo uma grande preocupação. Acontece 
que, apesar do articulado da Parte XI não ser o desejado pelos países em desenvolvimento, 
eles o defenderam, porque, não dispondo de recursos financeiros e nem de tecnologia 
para extrair os recursos do fundo do mar, tornou-se o caminho que encontraram para 
poder participar dessas atividades, além do que, constituir-se-ia no primeiro tratado 
internacional a existir sobre a matéria. O desejável seria que todos os Estados possuíssem 
essa capacitação, mas o mundo não é assim e há que se conviver com a realidade existente. 
Em verdade, a Conferência procurou atender ao contido na Resolução da Assembleia Geral 
da ONU de 1970 sobre o patrimônio comum da humanidade, e a Parte XI da Convenção 
mostrou como poderia ser conseguido, depois de nove anos de negociações. Mas há 
outros caminhos para atingir os mesmos objetivos, desde que se queira observá-los. 
 O importante é que o Acordo Relativo à Implementação da Parte XI da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar conseguiu seu objetivo: contou com ampla 
aceitação dos Estados e possibilitou que países desenvolvidos aderissem a ele e à 
Convenção.
 O Congresso Nacional aprovou o novo dispositivo legal internacional, o Acordo, 
por meio do Decreto Legislativo 270, de 4 de outubro de 2007, e o Governo brasileiro 
veio a ratificá-lo em 25 de outubro de 2007. Em sequência, foi promulgado e colocado 
em vigor pelo Decreto 6440, de 23 de abril de 2008. Assim, para o Brasil vale a Convenção 
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sujeito ao contido no Acordo.
 Em janeiro de 2013, cento e quarenta e quatro países haviam ratificado o 
Acordo. O Brasil foi o centésimo trigésimo primeiro a ratificá-lo. Até essa mesma data, a 
Convenção já contava com a ratificação de cento e sessenta e cinco membros. Dos países 
industrializados, faltam apenas os Estados Unidos da América, mas o autor acredita que 
esta grande potência também caminha para ser parte da Convenção.
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CAPÍTULO 24
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Considerações Iniciais

 Encerrada a Conferência, a aprovação, por ampla maioria de votos em sua última 
sessão, permitia imaginar que os Estados apoiariam a Convenção. Não obstante, apesar 
do aparente sucesso alcançado, a não obtenção do consenso poderia trazer dificuldades 
para as decisões que os vários governos teriam que tomar.
 Desde então, admitia-se que os Estados Unidos da América só mudariam suas 
posições com uma nova administração em seu país.
 A esperança em relação ao sucesso da Convenção ficou voltada para as atividades 
da Comissão Preparatória, onde algumas arestas talvez pudessem ser aplainadas. Mas as 
dúvidas eram muitas. Conjecturava-se: quem sabe se com essa Comissão não se poderá 
encontrar o consenso há anos procurado e quebrado no final pelos norte-americanos? 
E mais ainda, teria valido a pena os países em desenvolvimento terem feito concessões 
sem terem conseguido o consenso? Seria possível conseguir o funcionamento do 
sistema visualizado sem pagar esse preço? Será que esse sistema poderá funcionar ou 
será ele puramente teórico? Nesse caso, uma das respostas indicava a possibilidade 
de que viesse a funcionar, embora pudessem existir outros caminhos. Mas, para tal, a 
Convenção precisaria contar com amplo apoio, e os Estados Partes teriam que querer 
esse funcionamento. Também seria desejável a participação norte-americana.
 Considerando que a Convenção e as Resoluções que a acompanham constituem 
uma legislação internacional que pode se contrapor a qualquer legislação unilateral, 
especialmente relativa aos fundos marinhos, pode-se admitir uma grande serventia para 
esse conjunto, principalmente por normatizar quase tudo relativo às atividades no mar. 
Entretanto, relembra-se que a Convenção precisaria receber amplo apoio e contar com 
expressiva participação de países industrializados.
 Outras dúvidas existiam. Não estaria a resolução sobre Proteção de Investimentos 
Preparatórios (PIP) muito próxima de uma mini convenção dos países industrializados? A 
resposta mais realista para a pergunta seria que sim. Contudo, alguns dos participantes 
do Grupo dos 77 consideravam que a resolução não foi elaborada à revelia do grupo e, 
além disso, contava com o consentimento da Conferência. Acresce que a própria resolução 
sobre a PIP contemplava uma série de proteções para os diversos interesses em jogo. 
Por outro lado, apesar da Resolução II, os Estados Unidos da América não aceitaram o 
consenso. Supõe-se que ainda não estivessem satisfeitos com esse resultado. Mas nada 
como o tempo para responder a tantas indagações.
 Nos últimos anos da Conferência, os Estados Unidos da América tentaram 
transportar algumas das questões sobre o aproveitamento dos fundos marinhos para 
o terreno ideológico, não só pela existência de uma entidade supranacional, como pela 
similitude de sua Empresa a uma empresa governamental, que procuraram caracterizar 
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como ineficiente e sorvedora de recursos. Essa possibilidade foi considerada, e pode ter 
alguma razão, não devendo ser desprezada. Para alguns, o resultado sobre essa matéria 
seria pelo menos uma vitória do socialismo. Outros procuravam visualizar ligações com 
divergências leste-oeste. Na verdade, os soviéticos não conseguiram influenciar muito 
nas negociações sobre os fundos marinhos. Por vezes, até ficavam perplexos ou perdidos 
quando tentavam apoiar os países em desenvolvimento. Por outro lado, boa parcela, 
talvez 70%, do contido na parte relativa aos fundos marinhos havia sido proposta pelos 
Estados Unidos da América.
 Muitas das questões levantadas de última hora pelos norte-americanos, 
principalmente pela maneira como foram colocadas pela sua nova equipe de 
negociadores, se devem ao desconhecimento do texto negociado ou da maneira pela 
qual se desenvolveram os trabalhos na Conferência. Essa é uma postura encontrada 
em diferentes áreas de atividades, onde se opina sobre matérias das quais não se têm 
conhecimento. No caso citado, além do conhecimento, era preciso altruísmo e percepção 
de que os outros parceiros também deveriam ver algumas de suas pretensões atendidas. 
Ou seja, em negociações, todos têm que sentir que ganharam alguma coisa. 
 Mas, em realidade, a Convenção prevê que as atividades na Área devem ser 
realizadas  em benefício da humanidade em geral, independentemente da situação 
geográfica dos Estados, costeiros ou sem litoral, e tendo particularmente em conta os 
interesses e necessidades dos Estados em desenvolvimento e dos povos que não tenham 
alcançado a plena independência ou outro regime de autonomia reconhecido pelas 
Nações Unidas. A Autoridade deve assegurar a distribuição equitativa dos benefícios 
financeiros e dos outros benefícios econômicos resultantes das atividades na Área, em 
conformidade com a Convenção. Por sua vez, a Resolução II procura reservar áreas para 
operações dos países desenvolvidos, porém esses terão que levar em conta o contido 
nos artigos da Convenção.
 Certamente, o resultado final da Conferência teria que ser bem avaliado pelas 
nações, mesmo que tivesse havido o consenso para a adoção da Convenção e, com mais 
razão, a avaliação terá que ser bastante cuidadosa pela inexistência do consenso.
 A Convenção tem um texto abrangente e bastante balanceado. Seu equilíbrio, 
consolidando praticamente quase tudo relacionado ao mar e entrelaçando as diversas 
partes, poderá fazer com que os Estados possam aceitá-la sem, necessariamente, 
concordar com todas as suas partes ou itens isolados. No entanto, algumas considerações 
terão que ser feitas e a análise das vantagens e desvantagens poderá indicar até que 
ponto o tratado deverá ser apoiado.
 Sua aceitação universal significa a vitória do conceito das duzentas milhas. É 
um reconhecimento internacional de que os recursos dessa parte pertencem ao Estado 
costeiro. Mas a falta de apoio internacional por parte de importantes Estados tem que 
ser levada em consideração. De qualquer modo, mesmo que a Convenção não venha a 
ter o sucesso desejado, muitos dos seus conceitos já foram absorvidos e incorporados a 
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um sem número de legislações nacionais. Assim, numa avaliação inicial feita logo após a 
Convenção ser adotada, seria admissível esperar que a comunidade internacional viesse 
a examiná-la e não perdesse a oportunidade de prestigiar e apoiar um documento com 
excelente conteúdo, minuciosamente elaborado para ordenar e harmonizar as atividades 
no mar.

Avaliação dos Resultados. Vantagens, Desvantagens, Concessões e 
Saldo Resultante

 Uma Conferência que congregou mais de cento e cinquenta participantes, que 
se desenvolveu em onze sessões durante nove anos e que produziu uma Convenção com 
mais de quatrocentos artigos não pode ser apreciada apenas com base em algumas de 
suas partes, necessita de uma visão de conjunto.
 A análise efetuada até aqui procurou enfocar as negociações ocorridas na 
Conferência e suas repercussões sobre os interesses brasileiros em tópicos selecionados. 
Para tanto, foram considerados a Convenção, produto final da Conferência, as posições 
do Brasil em defesa de seus interesses e as posições dos demais participantes, por vezes 
óbices a superar. Em se tratando do mar, é lógico que os interesses sejam marítimos, 
embora outros possam ser afetados. A seguir procurar-se-á sintetizar as vantagens obtidas, 
as desvantagens existentes, as concessões feitas e o saldo resultante, de modo a permitir 
uma avaliação global da matéria.
 A Convenção da Jamaica sobre o Direito do Mar consagrou uma enorme 
apropriação dos Estados costeiros sobre os espaços marinhos. As duzentas milhas 
reclamadas pelos países latino-americanos receberam substancial apoio e foram 
incorporadas ao patrimônio dos Estados costeiros. Não seria ousado afirmar que esses 
obtiveram grandes vantagens com o novo tratado. Sob esse enfoque, o Brasil obteve um 
saldo positivo. 
 Com outra visão, considerando apenas o mar territorial, teria havido uma 
desvantagem em passar das duzentas milhas de mar territorial, outorgadas pela legislação 
nacional brasileira, para as doze milhas da Convenção. Por esse raciocínio, admite-se a 
existência de grande concessão. Porém, a zona econômica exclusiva, assegurando ao 
Estado costeiro não só todos os direitos em matéria econômica, como também amplos 
direitos de outras naturezas, modifica aquele entendimento e mostra que, de fato, foram 
incorporadas duzentas milhas à jurisdição nacional. Comparando o regime da nova 
Convenção ao estabelecido pelas Convenções de Genebra de 1958, constata-se que o 
Brasil conseguiu grandes vantagens.
 O mar territorial de duzentas milhas pretendeu dar ao Brasil soberania até esta 
distância. Tal posição é mais vantajosa do que a representada pelos direitos soberanos 
concedidos à zona econômica exclusiva. A desvantagem fica atenuada pelos dispositivos 
que fizeram daquela zona uma região especial, com amplo controle e jurisdição do 
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Estado costeiro. Por outro lado, a desvantagem em conceder liberdade de navegação na 
zona econômica exclusiva é contrabalançada pela vantagem obtida de poder usufruir da 
mesma liberdade nas zonas econômicas de outros Estados. Um país com uma Marinha 
Mercante, como era a brasileira, necessitava navegar livremente pelos mares do mundo.
 Em que pesem as opiniões sobre a maior ou menor validade de atos unilaterais, 
é forçoso reconhecer que foram eles que possibilitaram os avanços conseguidos. Não 
obstante, não se pode deixar de considerar que um tratado, se aceito pela comunidade 
internacional, será mais vantajoso do que um ato unilateral que possa ser contestado.
 Na parte de segurança, torna-se mais difícil avaliar os resultados. A Convenção 
sobre o Direito do Mar assinala em diversos artigos o seu caráter pacífico, a exemplo 
do que ocorre com a Carta das Nações Unidas. Por essa razão, não foi possível torná-
la mais clara nos aspectos militares. Permanecem as desconfianças de que os Estados 
desenvolvidos possam querer utilizar os mares de terceiros Estados para realizar exercícios 
com armas ou explosivos, colocar estruturas ou artefatos militares etc. Tais procedimentos 
não são autorizados pela Convenção. É bastante significativo o contingente que, como o 
Brasil, sempre se posicionou contrário aquela possibilidade. A declaração interpretativa 
formulada pelo Brasil procurou deixar mais claro esse entendimento. Mas essas arestas 
poderiam ter sido mais bem aparadas pela comunidade internacional. Contudo, não seria 
sensato imaginar que a Convenção admitisse ou acobertasse desrespeitos ou ameaças 
aos Estados Partes, o que fortalece a declaração brasileira.
 As indefinições relativas à segurança persistiram quanto à existência ou não de 
passagem inocente para navio de guerra pelo mar territorial. Não obstante, nada elimina 
a possibilidade de recurso ao direito consuetudinário, que não concede aquele direito ao 
navio de guerra. Na verdade, a desvantagem da indefinição acabou transformando-se em 
vantagem para a comunidade internacional por ter sido esta que possibilitou a existência 
da Convenção.
 Em matéria de segurança, nem os atos unilaterais nem a Convenção, mesmo 
ratificada por todos, evitarão que a força seja usada no mar. De qualquer forma, nesse 
caso, o tratado implica em uma maior aceitação internacional, representando uma 
vantagem. É também verdade que a existência de uma força naval de certo porte traz 
maior expectativa de que os interesses individuais dos Estados sejam respeitados. 
Portanto, não se pode ficar com a ilusão de que um tratado ou uma lei dispensará os 
meios navais adequados à fiscalização das áreas de jurisdição nacionais. Isso não significa 
que os meios tenham que estar espalhados para serem respeitados, mas sim que não se 
pode deixar de construir um Poder Naval forte por se pensar protegido por tratados ou 
leis. Além disso, os interesses marítimos não se limitam às áreas de jurisdição nacional e 
as responsabilidades dos Estados e em especial das Marinhas não encontram barreiras 
nestes limites. Sem aprofundar nessa matéria, pode-se relembrar as importantes atividades 
de busca, socorro e salvamento no mar que trazem responsabilidades além desses limites.
 No que diz respeito ao direito de perseguição, a Convenção ampliou os encargos 
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dos Estados costeiros, incluindo neste direito as infrações às leis daqueles Estados na 
zona econômica exclusiva e na plataforma continental, esta última podendo alcançar 
distâncias bem maiores do que duzentas milhas.
 Tendo em vista o conjunto mar territorial de doze milhas mais zona econômica 
exclusiva até duzentas milhas, pode-se considerar que houve um saldo positivo em relação 
às Convenções de 1958 e um certo equilíbrio em relação à legislação brasileira. Nesse 
caso, a concessão referente à liberdade de navegação é contrabalançada pela mesma 
liberdade obtida nas zonas econômicas exclusivas dos demais Estados e pela maior 
aceitação dos tratados pela comunidade internacional. Se contar ainda o aumento de 
área marítima proporcionada pela plataforma continental, a vantagem foi enorme, como 
será visto mais adiante.
 Quanto à pesca, a Convenção atendeu aos interesses brasileiros, pois respaldou 
as pretensões da legislação nacional. Embora as vantagens alcançadas na costa norte do 
País não encontrem igual correspondência no extremo sul, o tratado consagra posições 
anteriormente adotadas pelo Brasil, Uruguai e Argentina.
 A apropriação dos espaços marinhos pelos Estados costeiros continuou através da 
plataforma continental. As vantagens para o Brasil são bastante evidentes, pois em várias 
regiões a plataforma continental se estenderá além das duzentas milhas. A plataforma 
continental, prevista pelas Convenções de 1958, foi bastante ampliada pela Convenção da 
Jamaica e a delimitação ficou mais bem definida. Não obstante, o critério da espessura das 
camadas sedimentares para a delimitação da margem continental é de difícil demarcação 
e requer grandes investimentos brasileiros para sua execução. Mas o Brasil enfrentou 
galhardamente e vem superando esse desafio, envolvendo diversos setores de atividades 
e contando com expressiva participação de sua Marinha. Acrescentou enorme área 
marítima para exercer direitos de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento 
de seus recursos naturais.
 Mas era com o regime das ilhas que o Brasil encontraria maiores desvantagens em 
relação ao previsto pela legislação nacional, pois os Rochedos de São Pedro e São Paulo 
não teriam direito à zona econômica exclusiva. Assim considerando, teriam sido feitas 
grandes concessões. No entanto, as conquistas alcançadas com a plataforma continental 
poderão superar as possíveis perdas com o regime das ilhas, aumentando as áreas de 
jurisdição nacional. Porém, a própria Convenção possibilitou solucionar esse problema, 
permitindo que as rochas com condições de habitabilidade permanente tivessem direito 
à zona econômica exclusiva e à plataforma continental. E o Brasil vem mantendo essa 
habitabilidade no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, desde 1998, com o importante 
Programa Arquipélago da CIRM, que engloba vários ministérios, e com a participação da 
Marinha do Brasil, o que poderá fazer crescer ainda mais as áreas de jurisdição nacional, 
previstas pelo Decreto-Lei 1098/70.
 A pesquisa científica e a proteção do meio marinho não apresentaram 
desvantagens. O texto da Convenção é bastante equilibrado em ambos os casos. A 
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possibilidade da plataforma continental se estender para além de duzentas milhas ampliou 
os espaços para o controle da pesquisa científica, o que representa uma vantagem para o 
Estado costeiro. Aumentou também a área onde será feita a fiscalização, trazendo maiores 
responsabilidades para os setores brasileiros envolvidos e em especial para a Marinha 
do Brasil. Ainda com relação à pesquisa, uma vantagem de ordem prática diz respeito à 
flexibilidade de se poder suspender uma pesquisa antes de se chegar ao recurso extremo 
de fazê-la cessar. Quanto à preservação do meio marinho, a Convenção recomenda 
que os organismos internacionais competentes estabeleçam regras, padrões, práticas e 
procedimentos sobre a matéria. Fica ressaltada a importância da IMO e a necessidade 
de se acompanhar cuidadosamente suas reuniões, sendo importante a participação da 
Marinha do Brasil.
 As maiores conquistas e concessões foram feitas no que concerne aos fundos 
marinhos. A dificuldade de se legislar sobre a matéria era evidente, não somente por 
ser a primeira vez que a legislação era realizada, como também por tratar-se de uma 
área bastante desconhecida da maioria dos participantes. Mais uma vez, verificou-se a 
apropriação dos espaços marinhos, dessa vez empreendida por toda a humanidade.
 Nesse assunto, o Brasil possuiu uma grande desvantagem por não ser um 
país desenvolvido, detentor de tecnologia avançada. Procurou, então, como outros, 
reservar áreas para operações da Empresa internacional e empenhar-se para assegurar a 
transferência de tecnologia, não somente para a Empresa, mas também para os Estados 
em desenvolvimento. Sob esse prisma, o saldo foi positivo.
 Quanto aos aspectos de mineração marinha e prejuízos para os mineradores 
terrestres, não se observou desvantagens para o Brasil. Não obstante, esse campo é de 
difícil previsão e engloba muitas incertezas, portanto, é necessário acompanhamento e 
avaliação permanentes.
 As grandes concessões feitas não se encontram expressas na Convenção, mas sim 
na Resolução II, que a acompanha. No tocante à proteção de investimentos preparatórios, 
os Estados em desenvolvimento cederam à pressão dos desenvolvidos, concedendo aos 
investidores pioneiros prioridades que sempre foram evitadas no texto da Convenção. Na 
verdade, o Grupo dos 77 considerou esse o preço a ser pago para a adoção da Convenção 
por consenso, embora, no final, os Estados Unidos da América tenham se recusado a 
contribuir para tal fim.
 Ao procurar adotar uma Convenção para se contrapor à desvantagem de uma 
possível “Mini Convenção” dos desenvolvidos, o Grupo dos 77 aceitou a Resolução II, que 
não deixa de ser uma “Mini Convenção” protegendo os interesse daqueles. Alegaram 
alguns países em desenvolvimento que essa “Mini Convenção” não foi feita à revelia e sim 
com o consentimento do Grupo dos 77. Dessa forma, pôde o Grupo atenuar as pretensões 
dos desenvolvidos e assegurar alguns de seus interesses, como a prioridade de operação 
para a Empresa e a transferência de tecnologia. Mas não resta dúvida quanto à existência 
de desvantagem e das concessões feitas pelos países em desenvolvimento, incluindo o 
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Brasil, pois foram dadas vantagens específicas a países explicitamente indicados.
 Ao que tudo indica, pelo menos em curto prazo, a principal vantagem que o Brasil 
poderia obter com relação aos fundos marinhos seria a relacionada com a absorção da 
tecnologia a ser transferida.
 Em verdade, a maior sensação de perda diz respeito a não aprovação por 
consenso de um texto que estava praticamente todo ele acordado, e a sessão de 1981 
teria encerrado os trabalhos da Conferência com a adoção de uma inédita Convenção 
por consenso.
 A não aprovação por consenso deslocou para a Comissão Preparatória o foco das 
decisões e também as esperanças de um entendimento final, daí sua importância para 
o Brasil.
 Uma avaliação global, considerando os interesses brasileiros e as posições 
assumidas para defendê-los, além dos demais interesses em confronto na Conferência, 
leva o autor a acreditar que o resultado final alcançado não foi desfavorável ao Brasil, 
que em verdade foi um dos grandes beneficiados pela Convenção.
 No tópico seguinte, será feita uma breve avaliação das posições brasileiras, 
apontando uma vantagem que poderia ter sido tentada nessa Conferência.

Posições brasileiras

 O Brasil levou mais de um século com posições tradicionais de largura de mar 
territorial. Estendeu sua soberania sobre a plataforma continental, seguindo a posição dos 
Estados Unidos da América. Por inspiração dos latino-americanos, começou a ampliação de 
seu mar territorial; e por razões políticas, econômicas e de segurança chegou às duzentas 
milhas, para defender os interesses de navegação, pesca, segurança, pesquisa, recursos 
do mar e preservação do meio marinho.
 Iniciou a Terceira Conferência sobre o Direito do Mar procurando introduzir 
esse limite no articulado da Convenção. Não encontrando aceitação para essa posição, 
em companhia do grupo territorialista, buscou alcançar uma jurisdição nacional ampla 
para a zona econômica exclusiva. Obteve maior sucesso nessa empreitada e contribuiu 
efetivamente para levar a jurisdição do Estado costeiro para além das duzentas milhas 
na plataforma continental. Recebeu apoio dos países em desenvolvimento para tais 
conquistas e para assegurar a transferência de tecnologia nas atividades a serem realizadas 
na Área. Por sua vez, seguiu o Grupo dos 77 nas negociações relativas aos fundos marinhos, 
à proteção de Investimentos Preparatórios e à Comissão Preparatória. As posições brasileiras 
nem sempre coincidiam com as dos países em desenvolvimento, mas foi exatamente o 
apoio deste Grupo que assegurou muitas das conquistas alcançadas.
 Se a posição das duzentas milhas contribuiu fortemente para aumentar as 
áreas de jurisdição nacional, por outro lado inibiu a tomada de posições mais arrojadas 
para alcançar outros benefícios indiretos. Não há dúvidas de que o Brasil é um país em 



EM BUSCA DO CONSENSO

138

desenvolvimento, em um estágio especial. O interesse demonstrado sobre a transferência 
de tecnologia chegou, inclusive, a provocar comentários desairosos na Conferência. Mas 
pela importância do Brasil, também entre os países em desenvolvimento, seria possível 
pensar que a Autoridade e a Empresa tivessem sua sede no Brasil. Dessa forma, melhor 
o País poderia usufruir da transferência de tecnologia e de outros benefícios inerentes 
à instalação em seu território de órgãos internacionais como os citados. É certo que 
poderia despertar algumas desconfianças quanto a hegemonias, mas não significaria 
necessariamente uma posição “dominadora ou colonialista, pois, pelo contrário, poderia 
ser filantrópica e protetora”, como, aliás, assinala, em outra matéria, o Almirante Paulo 
Irineu Roxo de Freitas.

O resultado final da Conferência

 A Conferência encerrou seus trabalhos com uma nova Convenção sobre o Direito 
do Mar, equilíbrio resultante de um sistema de forças representado pelos diversos 
interesses em jogo. O documento final apresenta vantagens e desvantagens para todos 
os participantes; portanto, não satisfaz a ninguém de forma completa.
 Em alguns pontos, não foi possível fazer com que os artigos acolhessem a redação 
desejada pela delegação brasileira, principalmente em aspectos de segurança, que 
poderiam ter sido tornados mais claros. Mas não existem na Convenção dispositivos que 
sejam  incompatíveis com as posições defendidas e com a legislação brasileira. Portanto, 
a assinatura da Convenção seria recomendável para possibilitar a defesa dos interesses 
do Brasil nas decisões da Comissão Preparatória. Tal providência, de imediato, foi tomada 
pelo Governo Brasileiro. 
 De fato, as concessões feitas não foram de grande monta, se comparadas aos 
benefícios auferidos. Assim, o resultado pode ser considerado aceitável, não acarretando 
repercussões desfavoráveis aos interesses do País, uma vez que o Brasil foi, entre outros, 
um dos grandes beneficiados pela Convenção.
 As Convenções que a precederam mostraram-se inadequadas às necessidades 
do mundo atual e não foram aceitas pela comunidade internacional. Embora a nova 
Convenção não tenha alcançado o consenso desejado, que a levaria à aceitação universal, 
sempre ficou a esperança de que viesse a contar com amplo apoio. Na verdade, apenas a 
Parte XI, a Área, foi o motivo da discordância que impediu o consenso, mas a Convenção 
consolidou e normatizou quase tudo relativo ao mar, o que, por si só, já foi um legado 
fabuloso.
 A ratificação da Convenção pelo Brasil somente seria recomendável quando 
houvesse um número significativo de ratificações, inclusive de países desenvolvidos, de 
tecnologia avançada, pois, caso não viesse a contar com esse acolhimento, a Convenção 
poderia seguir os passos das anteriores. E o Brasil, em 1988, foi o trigésimo sétimo Estado 
a ratificá-la. A entrada em vigor permitiria a aplicação plena das novas normas jurídicas, 
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incluindo a explotação dos fundos marinhos, fato que ocorreu em 1994, com algumas 
restrições ao previsto na Parte XI.
 Como consequência da nova Convenção, o Brasil, por intermédio da CIRM, 
implementou uma série de programas para melhor conhecer suas potencialidades e poder 
usufruir das possibilidades permitidas pelo tratado. Desse modo, tomou providências 
para realizar o Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), a Avaliação 
do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE), 
a Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira 
(REMPLAC), o Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo (PROARQUIPÉLAGO) e 
o Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais da Área Internacional do 
Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA).
 Constatou-se, e já se sabia, que a Convenção ampliou largamente a área de 
jurisdição nacional, acrescentando mais tarefas e responsabilidades para o Brasil e, 
consequentemente, aumentou os encargos da Marinha do Brasil, o que já foi sentido. 
Mas não limitará suas necessidades de meios navais, cada vez mais necessários para 
atender aos chamamentos de todas as naturezas e à grandeza do Brasil, nem restringirá 
sua atuação à linha de delimitação das áreas jurisdicionais, pois, como visto, as 
responsabilidades navais não têm fronteiras nos mares.
 Com efeito, as atividades de busca, socorro e salvamento, a participação do 
Brasil e de sua Marinha nas forças de paz das Nações Unidas, nos exercícios com outros 
países, nos levantamentos hidrográficos, nas pesquisas, na atuação na Antártica, nas 
atividades diplomáticas, nas patrulhas, nos transportes e demais apoios logísticos, nas 
ações de presença, no preparo para o emprego da força pronta etc levam as forças e os 
meios navais brasileiros a estarem presentes nos mares do mundo.

Considerações Finais

 O Brasil se incluiu no rol dos que assinaram a Convenção na data em que foi 
aberta a assinatura, contribuindo para o expressivo apoio inicial que ela recebeu. Porém, 
o mesmo não ocorreu com as ratificações. E a Convenção se arrastou por muitos anos 
sem poder ser aceita por maioria significativa. Apesar disso, diversas nações foram 
introduzindo os conceitos contidos na Convenção em suas legislações nacionais. Mesmo 
os mais reticentes empregavam terminologias existentes naquele tratado. Tais fatos 
indicavam um considerável acolhimento aos seus princípios e que a Convenção estava 
colhendo frutos preciosos.
 Era chegada a hora em que se aproximava o número de ratificações que a 
fariam entrar em vigor (o Brasil já fazia parte dos que a haviam ratificado), sem ocorrer 
a participação dos países desenvolvidos industrializados. As disposições sobre os fundos 
marinhos continuavam a não contribuir para a aceitação do conjunto da obra.
 O Acordo de Implementação da Parte XI proporcionou um maior apoio e favoreceu 
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que países industrializados passassem a ser parte da Convenção. Para quem acompanhou, 
de perto, os acontecimentos dos últimos períodos de sessões da Conferência, não foi 
difícil constatar que o Acordo contempla as mesmas aspirações formuladas pelos países 
industrializados que apoiavam os Estados Unidos da América no início da década de 
oitenta. E o Acordo vai bem além do que foi aceito com a Resolução II sobre Proteção 
de Investimentos Preparatórios. Entre outras concessões, dificultou o funcionamento da 
Empresa e reduziu a possibilidade de transferência de tecnologia. 
 Visto com olhos menos condescendentes, fica a impressão de que algumas 
nações não estavam de acordo com o princípio do patrimônio comum da humanidade. 
Mesmo assim, foi importante a contribuição do Acordo para fazer a Convenção entrar em 
vigor, em 1994, com maior aceitação, não deixando a comunidade internacional perder 
esse extraordinário trabalho empreendido pelos participantes da Terceira Conferência 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E o Acordo de Implementação da Parte XI, 
em suas considerações iniciais, continua reafirmando a ideia do Patrimônio Comum 
da Humanidade e considera que o próprio Acordo seria o melhor meio para alcançar 
a participação universal na Convenção. E está conseguindo. O número de ratificações, 
como foi assinalado neste trabalho, já chega a cento e sessenta e cinco membros.
 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Convenção da Jamaica, 
mostrou enorme equilíbrio e grande abrangência. Conseguiu consolidar, ordenar e 
normatizar a maior parte dos assuntos relacionados ao mar e tornou-se um marco 
para a história da humanidade. Na verdade, foi praticamente concluída por consenso, 
intensamente procurado pela Terceira Conferência durante nove anos, infelizmente 
quebrado quase ao apagar das luzes. Nos dias de hoje, caminha para aceitação universal 
e, sinceramente, o autor acredita que até os Estados Unidos da América retornarão 
ao rumo que haviam trilhado nos primeiros anos da Conferência e virão a ratificar a 
Convenção que ajudaram a construir. Restará fazê-la funcionar em consonância com o 
que foi cuidadosamente negociado e elaborado para poder satisfazer a todos, seguindo 
uma sistemática engenhosamente engendrada para caminhar em busca do consenso.
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