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RESUMO 

 

 

O presente trabalho acadêmico visa mostrar a relação existente entre o Direito Público e o 

Direito Marítimo.  

A doutrina majoritária entende que o Direito Marítimo trata-se de Direito misto, portanto, 

sendo regido por regras tanto pelo Direito Privado, quanto pelo Direito Público, o qual será o 

objeto de estudo dessa obra.  

Ao decorrer desta monografia, serão definidos os principais conceitos que norteiam essa 

relação jurídica entre o Direito Público e o Direito Marítimo e qual a importância de ter tal 

conhecimento acerca de tais definições para a jurisdição dos Estados soberanos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo dedica-se a demonstrar a importância da relação entre o Direito 

Público e o Direito Marítimo. 

Atualmente, cerca de 90 % do comércio internacional é realizado por meio de 

transporte marítimo.  Para que o Estado exerça sua soberania, é essencial que o navio seja de 

sua jurisdição. O Estado não poderá exercer atividade judicante em embarcação que não está 

sob seu domínio. Portanto, é imperioso que haja punição  se a soberania do Estado está sendo 

violada ou ameaçada. 

No presente trabalho, são  esclarecidas as definições acerca do que é o Direito 

Público, o Direito Marítimo e outras importantes definições, demonstrando conceituações de 

soberania e definições de suma importância para o Direito do Mar, como por exemplo, o que 

é Mar Territoral, o que é Zona Contígua, o que é Zona Econômica Exclusiva, o que é 

Plataforma Continental, Passagem Inocente, definindo cada instituto de acordo com sua  

natureza jurídica, as suas principais características, bem como os aspectos que tangem à 

individualização dos mesmos 

.  Além, comenta-se sobre as principais Convencões internacionais adotadas como 

por exemplo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de Montego Bay 

adotada em 1982. 

Para este trabalho, realizou-se consulta bibliográfica aos principais autores do 

Direito Marítimo e Direito Internacional Público que deram contribuições essenciais ao tema 

abordado, como Mohamad Ale Hasan Mahmoud,



 

12 
 

Celso D. de Albuquerque Mello, Eliane M. Octaviano Martins, Leandro Raphael, J. Haroldo 

dos Anjos e Carlos Rubens Caminha Gomes, entre outros. Além disso, foram realizadas 

consultas a sítios nacionais e internacionais da internet, já que algumas informações desta 

pesquisa são encontradas em convenções internacionais. 
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2 DOS NAVIOS: BREVE HISTÓRICO DOS NAVIOS NO MUNDO 

 

Desde que o homem aprendeu a utilizar o fogo, ele construiu primitivos remos de 

madeira obtidos através da queima de troncos e com ferramentas de pedra. Tais remos 

permitiam que os barcos fossem impulsionados, em vez de utilizar somente as mãos. Os botes 

de troncos escavados, denominados de ‘piroga’, jamais foram extintos. Os navios da América 

do Sul, Austrália e África utilizam-nos até hoje. 

 

 

Figura 1
1
 (Imagem de uma Piroga) 

  

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/image/p/1630.jpg > Acesso em: 07 de junho de 2011. 
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No antigo Egito, os navios eram confeccionados à base de papiro e levavam uma 

vela latina. Além de não serem duráveis, eram inapropriados para o mar. Mas mesmo assim, 

os egípcios comerciaram por todas as partes com sua frota mercante. 

Na Antiguidade, diferentes povos, como os fenícios, os persas, os gregos e os 

macedônios, pretenderam dominar o Mediterrâneo oriental. 

No fim da denominada “Idade de Ouro Egípcia”, os fenícios se consolidavam 

como uma nação marítima líder e os gregos eram seus fortes concorrentes. Entre 700 e 300 

a.C., os navios gregos eram feitos com balizas, possuíam a vela arredondada e sua principal 

propulsão era o músculo humano. Os remadores compunham uma guarnição de 50 remos. 

 

 

Figura 2 
2
 (Imagem de navios gregos) 

 

O domínio marítimo passou dos gregos para os romanos, os quais eram protegidos 

por navios de guerra. Nas palavras de MELLO (2001): “Roma reivindicava a repressão à 

                                                           
2
 Disponível em: 

<http://2.bp.blogspot.com/_i_YdICPTytk/TDHY5uRk1eI/AAAAAAAABWk/Q8cIZAnTOzQ/s1600/Navios%2

Bgregos%2Bem%2BSalamina.jpg> Acesso em: 07de junho de 2011 . 
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pirataria, a proteção à navegação, a polícia das costas e dos portos e afirmava a sua jurisdição 

sobre o mar.” 

Após a queda do Império Romano, entre os séculos IX ao XI d.C., os 

escandinavos construíram seus navios ‘vikings’, os quais eram feitos de madeira, manejados 

por guerreiros e permitiam expedições longínquas até o Mediterrâneo.  

 

 

Figura 3 
3
 (Imagem de um navio Viking) 

 

Entre os séculos XV ao XVIII, Holanda, Espanha e Portugal tomaram o domínio 

marítimo. Holanda liderava as rotas europeias, enquanto Espanha e Portugal monopolizavam 

o Oceano Atlântico. Nessa época, os navios de alto-mar eram dotados de três mastros. 

Por volta de 1850, os americanos tornavam-se os líderes na construção de 

veleiros, os quais eram denominados “dipers”, como os famosos James Baines e Flying 

Cloud. E logo após, a Inglaterra lançou seu mais famoso “diper” britânico o Cutty Sark. 

 

                                                           
3
 Disponível em: < http://globoesporte.globo.com/platb/files/169/2010/03/viking_ship_10.jpg > Acesso em: 07 

de junho de 2011. 
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Figura 4
4
 (Imagem do “diper” americano Flying Cloud) 

 

 

Figura 5
5
 (Imagem do “diper” britânico Cutty Sark ) 

 

A invenção da máquina a vapor por James Watt foi fundamental para a transição 

do uso da vela para o vapor como novo meio de propulsão das embarcações.  O início da 

                                                           
4
 Disponível em: < http://www.nps.gov/safr/historyculture/images/flying__cloud.jpg> Acesso em: 08 de junho 

de 2011. 
5
Disponível em: < http://www.dailymail.co.uk/news/article-456767/Cutty-Sark-The-concorde-high-seas.html> 

Acesso em: 08 de junho de 2011. 
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navegação a vapor ocorreu em 1802 com a construção do Charlotte Dundas por Willian 

Symington.  

 

 

Figura 6
6
 (Imagem do navio a vapor Charlotte Dundas) 

 

Em seguida, foi construído o vapor Clermont pelo engenheiro americano James 

Fulton. 

 

 

Figura 7 
7
( Imagem do navio a vapor Clermont ) 

 

Em 1812, Henry Bell construiu o primeiro navio de serviço de frete, o Comet. 

 

                                                           
6
 Disponível em: 

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/44/Charlotte_dundas_drawing_symington.jpg> 

Acesso em: 08 de junho de 2011. 
7
 Disponível em: <http://www.ulster.net/~hrmm/diglib/fulton/stanton012s.jpg> Acesso em: 08de junho de 2011. 
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Figura 8
8
 (Imagem do navio Comet) 

O emprego do vapor como meio de propulsão progrediu consideravelmente com a 

invenção da máquina à turbina. Em 1897, o “Turbina”, um pequeno navio cuja velocidade 

atingia 34 nós, foi apresentado por Charles E. Parsons na revista naval. 

Com a invenção do motor Diesel pelo engenheiro alemão Rudolf Diesel em 1911, 

surgiu o primeiro navio propulsionado por motor a diesel, o Selandia, na Dinamarca. 

 

 

Figura 9
9
 (Imagem do navio Selandia ) 

 

A evolução prosseguiu e, em 1954, os Estados Unidos lançaram o Nautilus, um 

submarino atômico.  

 

                                                           
8
 Disponível em: < http://webzoom.freewebs.com/graham7760/Comet-medium.jpg>. Acesso em: 09 de junho de 

2011. 
9
 Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/04/Selandia_diesel.jpg>. Acesso em 09 de junho 

de 2011. 
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Figura 10
10

 (Imagem do submarino Nautilus) 

 

Outros submarinos sucederam e também um cargueiro de 21.000 toneladas, o 

Savannah, e um Quebra-Gelo soviético, o Lenine. As máquinas nucleares são capazes de 

percorrer uma distância de aproximadamente 300.000 milhas.  

 

 

Figura 11
11

 (Imagem do navio Quebra-Gelo Lenine) 

 

                                                           
10

 Disponível em: < http://www.subguru.com/nautilus/USS_Nautilus_SSN571.jpg> Acesso em: 08 de junho de 

2011. 
11

 Disponível em: < http://domardenramalho.blogspot.com/2009/03/quebra-gelo-nuclear-lenine-srra.html> 

Acesso em: 08 de junho de 2011. 
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No futuro, outros meios de propulsão deverão ser inventados para incrementar 

ainda mais a navegação mundial. 

Enquanto ao conceito de navio pode ser encontrado no Decreto nº 15.788/22 que 

regulamenta a execução de contratos de hipoteca de navio, no seu artigo 3º e o define como 

“Toda construção náutica destinada à navegação de longo curso, de grande e pequena 

cabotagem, apropriada ao transporte marítimo ou fluvial”
12

. 

Em relação à legislação internacional, segundo MELLO (2001), os autores 

franceses restringem a navegação aos engenhos que navegam no mar e, portanto, não incluem 

a navegação fluvial, já que para eles, a navegação nos rios possui regime próprio. Ele 

exemplifica tal entendimento ao afirmar que a equipagem não se sujeita ao código de trabalho 

marítimo e sim, a um contrato de trabalho e o seguro de navegação fluvial não é 

regulamentado pelas regras do seguro marítimo. 

A Convenção de Bruxelas de 25.08.1924 (Convenção Internacional para a 

Unificação de Certas Regras em Matéria de Conhecimento de Cargas) conceitua em seu artigo 

1º, “d” como “toda embarcação destinada ao transporte de mercadorias por mar” 
13

. 

A Convenção de Genebra nº 22 de 1926 (convenção sobre contrato de 

engajamento de marinheiros) define o termo navio como “todo navio ou embarcação de 

qualquer natureza, de propriedade pública ou privada, empregados habitualmente na 

navegação marítima” 
14

. 

MELLO (2001) aborda a dificuldade na classificação de determinados engenhos, 

como, por exemplo, as ilhas artificiais, as quais só são consideradas navios quando se 

encontram em deslocamento. Se estiverem no leito do mar são considerados artefatos 

flutuantes, conforme disposição da Lei 2.180. 

Os navios possuem classificações distintas e cada uma delas submete-se a um 

regime jurídico próprio. O critério da classificação considera a natureza do serviço prestado, 

ou seja, a destinação do navio e não a propriedade do mesmo. Podem ser classificados como 

públicos ou privados. 

Navios públicos são os navios de Estado que estão a serviço do poder público e 

podem ser utilizados no transporte comercial ou na defesa dos interesses do Estado, como os 

                                                           
12 

GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, 

p.46-47.
 

 
13

Article1, (d): “Ship” means any vessel used for carriage of goods by sea. Disponível no site:    
<http://www.admiraltylawguide.com/conven/haguerules1924.html>Acesso em: 22 de outubro de 2010. 
14

 Disponível em: <http://www.ilo.org/public/portuguese/region/ampro/.../convencao22.pdfem >Acesso em 07 

de junho de 2011. 
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navios de guerra. Subdividem-se em navios públicos de guerra e navios públicos civis. São 

exemplos de navios públicos civis os navios-escola, navios-hospital, iates dos Estados, navios 

de fiscalização, entre outros. Consideram-se navios de guerra aqueles que se destinam a fins 

bélicos, de ataque ou defesa, ou aqueles a serviço da frota de guerra com sinais exteriores de 

sua nacionalidade, sob comando de um oficial comissionado pelo governo do Estado, e cujo 

nome consta na lista apropriada de serviço, e tripulado por sua equipagem que deve estar 

submetida às regras de disciplina regular das forças armadas, conforme pode se extrair do art. 

29 da Convenção de Direito do Mar de Montego Bay de 1982. Os navios de Estado possuem 

imunidades especiais conferidas pela Convenção Internacional para Unificação de Certas 

Regras Concernentes às Imunidades dos Navios de Estado (Bruxelas, 1926). 

 

 

Figura 12 
15

( Imagem de um  navio-hospital) 

 

Os navios privados são aqueles que se destinam a um serviço de natureza privada, 

a atividades comerciais. Mesmo os navios pertencentes ao Estado que se destinam às 

atividades comerciais equiparam-se aos navios privados. Portanto, quando os navios são 

utilizados para o transporte de mercadorias e/ou passageiros são considerados navios 

privados, conforme estabelece o art.1º da Convenção Internacional para Unificação de Certas 

Regras Concernentes às Imunidades dos Navios de Estado (Bruxelas, 1926):  

 

 Art. 1º: Os navios ou cargas pertencentes a Estado, os navios por este 

explorados, as cargas e passageiros transportados por navios de Estado, bem 

                                                           
15

 Disponível em: < http://brasil.indymedia.org/images/2010/01/463472.jpg>. Acesso em: 08 de junho de 2011. 
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como os Estados proprietários dos referidos navios, ou os que os exploram, 

ou proprietários das mencionadas cargas, ficam sujeitos, no que respeita às 

reclamações relativas à exploração dos navios ou ao transporte das cargas, às 

regras de responsabilidade e às obrigações relativas aos navios, cargas e 

armamentos particulares
1617

. 

 

Excetuam-se da regra supracitada os navios de guerra, os navios-hospitais, os 

iates de Estado, navios de reabastecimento e outros de uso exclusivo de Estado em serviços 

governamentais e não comerciais.  

Os navios de guerra gozam do princípio da extraterritorialidade, diversamente dos 

navios privados ou os que se equiparam a eles, os quais se submetem à jurisdição do Estado a 

que pertencem e as águas interiores em que se encontram. Ressalta-se, ainda, que no Brasil, o 

Decreto 56.515 de 1965 determinou que os navios de guerra em missão comercial não gozam 

de privilégios e imunidades. 

No que tange à utilização dos navios, subdividem-se em: navios mercantes, navios 

de guerra, serviços especiais, apoio portuário e de recreio. 

Navios mercantes são navios públicos ou privados que se destinam ao transporte 

comercial de mercadorias e/ou 

passageiros.  

                                                           
16

 Article 1: Sea-going ships owned or operated by States, cargoes owned by them, and cargoes and passengers 

carried on State-owned ships, as well as the States which own or operate such ships and own such cargoes shall 

be subject, as regards claims in respect of the operation of such ships or in respect of the carriage of such 

cargoes, to the same rules of liability and the same obligations as those applicable in the case of privately-owned 

ships, cargoes and equipment. 

<http://cil.nus.edu.sg/rp/il/pdf/1926%201934%20IC%20for%20the%20Concerning%20the%20Immunity%20of

%20State-owned%20Vessels%20and%20Additional%20Protocol-pdf.pdf> Acesso em: 22 de outubro de 2010. 
17

 ANJOS, J. Haroldo dos, GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de Direito Marítimo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1992, p.41. 



 

23 
 

Figura 13
18

 (Imagem de um navio mercante destinado ao transporte de mercadorias) 

 

Navios de guerra, conforme dito anteriormente, são aqueles que se destinam a fins 

bélicos, de ataque ou defesa, ou a serviço da frota de guerra com sinais exteriores de sua 

nacionalidade, sob comando de um oficial comissionado pelo governo do Estado, e cujo nome 

consta na lista apropriada de serviço, e tripulado por sua equipagem que deve estar submetida 

às regras de disciplina regular das forças armadas, conforme pode se extrair do art. 29 da 

Convenção de Direito do Mar de Montego Bay de 1982. 

 

 

Figura 14
19

 (Imagem de um navio de guerra) 

 

Navios de serviços especiais são navios que não se destinam necessariamente ao 

transporte de mercadorias ou passageiros, mas a serviços especializados, como os navios 

quebra-gelos, de salvamento, rebocadores, etc. 

Navios de apoio portuário são aqueles utilizados no apoio marítimo durante a 

navegação realizada entre os portos ou nos terminais marítimos, bem como nas plataformas 

de offshore. 
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Figura 15
20

 (Imagem de um navio de apoio portuário) 

Navios de recreio ou de lazer são aqueles utilizados para a prática do lazer, 

subdividindo-se em navios de cruzeiro e navios de regata. 

 

 

Figura 16 
21

 (Imagem de um  navio de cruzeiro) 

 

Quanto ao tipo de operação, principalmente quanto à escala de portos visitados, os 

navios subdividem-se em: navios de linha (Liners), navios a frete (Tramps), navios de 

Tráfego Privado (Private Trade), navios especializados (navios de sonda ou petroleiros, 

Quebra-Gelo, Pesqueiro-Fábrica, oceanógrafos, de pesquisas polares). 
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Navios de Linha são aqueles que seguem sempre a mesma linha. Possuem rota 

certa e com portos de escala predeterminados. 

Navios a Frete (Tramps) são aqueles que percorrem rotas diferentes a cada 

viagem, não percorrendo uma linha fixa. 

Navios de Tráfego Privado (Private Trade) são navios pertencentes a empresas e 

que transportam suas próprias cargas. 

Navios Especializados são navios direcionados para uma determinada utilização, 

como, por exemplo, navios Sonda (destinados à exploração de petróleo), navios Quebra-Gelo 

(trafegam em regiões polares e em locais com grande número de rios e mares), navios 

Pesqueiro-Fábrica (industrializam os peixes pescados por barcos e navios pesqueiros), navios 

oceanógrafos (destinados à pesquisa oceanográfica), navios de pesquisas polares (realizam 

pesquisas e explorações nos pólos norte e sul). 

 

 

Figura 17 
22

 (Imagem de um navio Sonda) 

 

Quanto ao percurso realizado pelos navios na navegação marítima, estes podem 

ser classificados como: 

Navios de cabotagem, que realizam o percurso na costa brasileira, apesar de 

atualmente se estenderem por toda a costa leste da América do Sul, até os portos das Antilhas 

e América Central, excetuando-se as Ilhas Virgens e Porto Rico, conforme estabelece o artigo 

18 do RTM. 
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Navios de longo curso são aqueles que percorrem os portos brasileiros e os 

estrangeiros, com exceção daqueles de cabotagem internacional. 

Navios para navegação costeira são aqueles que percorrem o litoral brasileiro, 

sendo, geralmente, menores. 

Segundo ANJOS (1992), há navios que são utilizados na navegação de apoio 

marítimo, a qual é realizada entre os portos ou terminais marítimos e as plataformas de 

offshore. 

Quanto aos tipos de navios mercantes (cargueiros), estes podem ser: 

Navios de Carga Geral, que são aqueles que realizam o transporte de cargas soltas, 

como caixas, contêineres, etc. 

 

 

Figura 18
23

 (Imagem de um navio de carga geral) 

 

Navios Porta-contêineres são aqueles desenvolvidos para o transporte de 

mercadorias armazenadas em contêineres. 
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Figura 19
24

 ( Imagem de um navio Porta-contêiner) 

 

Navios Roll-on-roll-off são aqueles desenvolvidos para carga e descarga sobre 

rodas. 

 

Figura 20
25

 (Imagem de um navio Roll-on-roll-off) 

 

Navios frigoríficos são aqueles utilizados no transporte de cargas que necessitam 

serem congeladas e/ou refrigeradas. 
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Figura 21
26

 (Imagem de um navio frigorífico) 

 

Navios Graneleiros são aqueles projetados ao transporte de cargas secas a granel. 

Subdividem-se em Ore Carriers (mineraleiros) ou Bulk Carriers. 

 

 

Figura 22
27

 (Imagem de um navio graneleiro) 

 

Ore Carriers ou mineraleiros são navios graneleiros utilizados no transporte de 

minérios. 
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Figura 23
28

 (Imagem de um navio graneleiro Ore Carrier) 

 

Bulk Carriers são aqueles utilizados no transporte de cereais, sal e carvão. 

 

 

Figura 24
29

 (Imagem de um navio graneleiro Bulk Carrier) 

 

Navios-tanque são aqueles utilizados no transporte de carga líquida a granel. Tais 

navios subdividem-se em: 

– Petroleiros, que são aqueles utilizados no transporte de óleo cru e produtos com 

pigmentação escura como óleo combustível e asfalto; 
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Figura 25
30

 (Imagem de um navio petroleiro) 

 

– Derivados Claros, que são utilizados no transporte de subprodutos claros 

refinados do petróleo. 

 

 

 

Figura 26
31

 (Imagem de um navio petroleiro de derivados claros) 
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 – Navios minero-petroleiros, que são projetados para transportar minério de ferro 

e óleo cru. 

 

 

Figura 27
32

 (Imagem de um navio minero-petroleiro) 

 

 

 – Navios transportadores de gás, que são utilizados no transporte de gases 

liquefeitos a granel. 
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Figura 28
33

 (Imagem de um navio transportador de gás) 

 

 – Navios químicos, que são utilizados no transporte de qualquer carga líquida, 

independentemente da periculosidade das mesmas. 

 

Figura 29
34

 (Imagem de um navio químico) 
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Figura 30 (Imagem de um navio Quebra-Gelo) 

 

 

 

3  A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO PÚBLICO E O DIREITO MARÍTIMO 

 

O Direito Marítimo trata de assunto que aborda fatos e atos da navegação de 

navios/embarcações. 

Apesar de haver controvérsias doutrinárias do fato de Direito Marítimo ser de 

Direito Público ou Privado, a doutrina majoritária entende que trata-se de Direito misto, ou 

seja, ora de Direito Público, ora de Direito Privado. 

Quem defende que se trata de disciplina do ramo do Direito Público alega que tal 

disciplina engloba matérias como Direito Administrativo,Direito Trabalhista, Direito Penal, 

Direito Internacional Penal, Direito Constitucional, questões diretamente ligadas à Soberania 

do Estado, entre outros. 

Logo, a conclusão é que há uma relação direta entre o Direito Público e o Direito 

Marítimo. 

Deve-se ressaltar a importância e atualidade deste tema, pois trata-se, conforme já 

visto anteriormente, de questão de suma importância comercial e econômica para países de 

todo o mundo. Já que o comércio mundial ocorre  cerca de 90% através de transporte 

marítimo 
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Figura 31
35

 (Imagem de um navio) 

 

3.1 CONCEITO DE DIREITO PÚBLICO  

 

 

Segundo Maria Helena Diniz, o Direito Público apresenta normas que regulam as 

relações em que o sujeito é o Estado, tutelando interesses gerais e visando o interesse social, 

quer perante seus membros, quer perante os outros Estados. 

O Direito Público engloba uma série de matérias que são de competência do 

Estado, tais como, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário, Direito 

Financeiro, Direito Processual, Direito Penal, Direito Previdenciário,  Direito Internacional 

Público, Direito Internacional Privado,e também, no que diz respeito ao Direito Marítimo, 

conforme dispõe a Constituição Federal de 1988 em seus artigos 21 e 22 : 

  

“Art.21– Compete à União:  

XII- explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão: 

d) os serviços de transporte ferroviário e aq o aquaviário emtre portos 

brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado 

ou Território; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres(...)” 

 

 “Art.22– Compete privativamente à União: legislar sobre: 

I-direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 

espacial e do trabalho.  
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X- regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e 

aeroespacial.” 

 

 

 

3.2 CONCEITO DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

Trata-se de um conjunto de normas e princípios que regem as relações entre os 

Estados. Para Celso D. De Albuquerque Mello trata-se  do conjunto de normas que rege as 

relações externas dos atores que compõem  a sociedade internacional. 

Para Luis Ivani de Amorim  Júnior 
36

apud Del'Omo, o Direito Internacional 

Público é “o conjunto de regras jurídicas- consuetudinárias e convencionais- que determinam 

os direitos e deveres, na órbita internacional, dos Estados, dos indivíduos e das instituições 

que obtiveram personalidade por acordo entre os Estados.”  

DEL'OMO(2006:23) define o Direito Internacional Público como “ o conjunto de 

normas e princípios jurídicos acordados entre os Estados para regular as relações entre si e 

com terceiros entes, as organizações internacionais por eles criadas, visando a coordenar os 

comportamentos e facilitar a busca de objetivos comuns. Seu amplo campo de ação é cada vez 

mais importante na regulação da sociedade da internacional, com o que se pode entender que 

suas noções, definição ou conceituação tendem a acompanhar a evolução da disciplina e do 

meio social em que está engajada e à qual lhe cabe ditar as normas de ordenação jurídica.”  

Segundo Del'Omo(2006:292), a Convenção de 1982 apresenta em um só 

documento 320 artigos e nove anexos, normas sobre o mar territorial, zona contígua, zona 

econômica exclusiva, plataforma continental, alto-mar, estreitos internacionais e temas 

correlatos. Somente o alto-mar e a área, a seguir descritas, não estão sob jurisdição nacional 

dos Estados. A Convenção da Jamaica se ocupa das grandes profundidades que são 

denominadas de ÁREA. A Área é composta pelos fundos marinhos e oceânicos e seu subsolo 

fora dos limites da jurisdição nacional, sendo, portanto, imune à soberania de qualquer 

Estado. É considerada patrimônio comum da humanidade e sua utilização exclusivamente é 

para fins pacíficos. A Área é também conhecida como Zona. 
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3.3  CONCEITO DE SOBERANIA E SUA IMPORTÂNCIA 
 

A soberania de um país envolve sua jurisdição, ou seja, não existe soberania sem 

jurisdição. É onde o Estado deve atuar e os outros Estados devem  respeitar, conforme os 

ditames normativos: 

 

“Art.1°, CRFB/1988: A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamento:  

I- a soberania (...)” 

 

Na Carta das Naçoes Unidas (Decreto n° 19.841/45): “Capítulo I, artigo 1°: 

Os propósitos das Nações Unidas são: 

II- (...)Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito 

ao princípio de igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos e 

tomar outras medidas ao fortalecimento da paz universal; 

 

Artigo 2°: A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos 

mencionados no artigo 1°, agirão de acordo com os seguintes Princípios: 

III- Todos os Membros deverão resolver suas controvérsias internacionais 

por meios pacíficos, de modo que não sejam ameaçadas a paz, a segurança e 

a justiça internacionais. 

 

Artigo 4° : Todos os Membros deverão evitar em suas relaçoes 

internacionais a ameaça ou uso de força contra a integridade ou a 

independência política de qualquer Estado, ou qualquer outra ação 

incompatível com os propósitos das Nações Unidas.(...)” 

 

 

 

Se a soberania de Estado for violada, este tem o Direito de punição- o Jus 

Puniendi. Cada país, principalmente no que tange ao Direito Marítimo, tem esse direito de 

punir de acordo com um limite que deve ser respeitado pelos demais países.  

É importante que as embarcações tenham suas nacionalidades definidas, pois é 

fundamental para o exercício da jurisdição. O Estado só pode exercer jurisdição sobre o seu 

navio nacional. 

 Em alto-mar, nenhum Estado exerce soberania, não há jurisdição. Criou-se a 

nacionalidade para que o navio receba a proteção e vantagens do Estado que a concedeu. Um 

navio que não possui nacionalidade é considerado suspeito, ou seja, pirata. 
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 Adquire-se a nacionalidade através do registro da embarcação na repartição 

competente. Com o registro efetuado, a embarcação estará hábil a arvorar o pavilhão. Os 

navios possuem a nacionalidade do Estado cuja bandeira arvoram.   

Comprova-se a nacionalidade através dos papeis de bordo. Quando o navio se 

encontrar em alto-mar, o Estado do pavilhão terá jurisdição total sobre ele. 

A Convenção Internacional sobre Direito do Mar de Montego Bay (1982) exige a 

existência de um “elo substancial” entre o Estado e o navio: 

 

 

“Art.91: Nacionalidade dos navios: Todo Estado deve estabelecer os 

requisitos necessários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o 

registro de navios no seu território e para o direito de arvorar sua bandeira. 

Os navios possuem a nacionalidade do estado cuja bandeira estejam 

autorizados a arvorar. Deve existir um elo substancial entre o Estado e o 

navio. Todo Estado deve fornecer aos navios a que tenha concedido o direito 

de arvorar a sua bandeira os documentos pertinentes
37

.” 

 

Segundo MELLO (2001), “vínculo substancial” significa que o navio deve ter 

algo nacional do Estado, e este deve exercer efetiva jurisdição sobre o navio. No Brasil, o elo 

substancial determina-se pelos seguintes critérios: 

1- O proprietário deve ser brasileiro ou empresa brasileira; 

2- O capitão deve ser brasileiro; 

3- No mínimo dois terços da equipagem composta por brasileiros. 

é possível encontrar navios apátridas, sem registro  como ocorre no Sudeste 

asiático, em que embarcações percorrem navios comerciais para assaltá-los. 

 O navio que não obedecer aos requisitos supracitados perde a nacionalidade 

brasileira ou por hipóteses legais como o confisco do navio por governo estrangeiro, 

abandono sub-rogatório de seguro de companhia estrangeira, por abandono liberatório, se a 

transferência de propriedade é realizada por credores estrangeiros.  

Ao longo da história, constataram-se casos de navios que não possuíam pavilhão 

de nenhuma nação, estes eram considerados navios piratas, corsários, os quais se 

consideravam inimigos comuns de todos e praticavam roubos, assaltos, assassinatos e ataques 

a navios mercantes.  
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“Art. 92: Estatuto dos Navios: O navio navegará sob a bandeira de somente 

um Estado e, salvo em casos expressamente previstos em tratados 

internacionais ou nesta Convenção, estarão sujeitos à sua exclusiva 

jurisdição quando em alto-mar. Um navio não pode mudar sua bandeira 

durante a viagem ou quando num porto de escala, salvo no caso de uma 

transferência real de propriedade ou mudança de registro. 

Um navio que navega sob bandeira de dois ou mais Estados, usando-

as de acordo com sua conveniência, não pode alegar qualquer das 

nacionalidades em questões relativas a qualquer outro Estado, e pode ser 

assimilado a um navio sem nacionalidade
38

.” 

 

4.1  IMPORTÂNCIA DO  DIREITO MARÍTIMO E PRINCIPAIS INSTITUTOS 
 

O Direito Marítimo é tão importante para os países que envolve questões de 

soberania, portanto, é o país que deve se atentar a fatores como a invasão clandestina , ou de 

países que invadem sem terem nacionalidade (navios piratas) ou ainda, ataques ou violações à 

soberania do Estado, além das violações cometidas no Mar Territorial do país, na Zona 

Econômica Exclusiva, na Zona Contígua, na Plataforma Continental, respeitando-se o direito 

de Inocente, a qual deverá ser comunicada anteriormente ao país costeiro.  

Em relação ao controle que deve ser feito para as embarcações que chegam ao 

país costeiro, é de suma importância mencionar o sobre a atribuição da nacionalidade dos 

navios.  Estima-se que cerca de 90% do comércio internacional mundial é realizado por meio 

do transporte marítimo. Sem a navegação, o comércio de importação e exportação, 

atualmente,  seriam inviáveis.  

A nacionalidade e o nome são formas de individualização do navio. Um navio que 

não possui nacionalidade é considerado um navio suspeito, pirata.  
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Figura 32
39

 (Imagem de um navio pirata) 

 

 O sinal que exterioriza a nacionalidade é o pavilhão, a bandeira que deve ser 

ostentada na popa. Mas deve-se atentar que nem sempre o pavilhão corresponde à real 

nacionalidade do navio, como ocorre, por exemplo,  com o pavilhão de complacência (ou 

bandeiras de conveniência). 

 

 

 

Figura 33
40

 (Imagem de um navio com a bandeira da Suécia) 

                                                           
39

 Disponível em: < http://rumcomcoca.com/rcc/wp-content/uploads/2009/09/navio-pirata.jpg>. Acesso em: 09 

de junho de 2011. 



 

40 
 

 

 

4 DELIMITAÇÕES DOS LIMITES MARÍTIMOS 
  

O mar é dividido em espaços marítimos, tais como:  

Alto-Mar, Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva, 

Plataforma Continental. 

 

4.1 ALTO-MAR    
 

O autor Celso D. de Albuquerque de Mello em sua obra menciona a citação que 

Ulpiano fez, ao dizer que “o mar  é livre”. Além disso, ele observou que na Idade Média 

começou a surgir a noção de mar territorial e a noção de espaço marítimo não submetido à 

jurisdição estatal. 

Durante muito tempo, o conceito de alto-mar foi definido como tudo aquilo que 

não fossem águas jurisdicionais (águas interiores e mar territorial). 

Os doutrinadores sempre coadunaram com a ideia de que alto-mar é diferente dos 

demais institutos marítimos e eles partem da ideia de liberdade dos mares, portanto não sendo 

sumetidos à Jurisdição dos Estados. 

Uma das características fundamentais  do Alto-Mar é o regime de liberdade e o 

fato de ser aberto a todos os países, quer seja costeiro ou interior, reservado  a finalidades 

pacíficas. Neste caso, o mar não se submete à jurisdição de nenhum Estado e a liberdade de 

navegação é um dos maiores motivos da liberdade do alto-mar. Mas deve-se mencionar que 

no artigo 88 da Convenção de 1982 estabelece a utilização do alto-mar para fins pacíficos. 

A Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1958 

(Genebra) definiu Alto-mar como: 

 

“Artigo 1° : Entende-se por ‘alto-mar’ todas as partes do mar não 

pertencentes ao mar territorial ou as águas interiores de um Estado.” 

 

Artigo 2°: O alto-mar estando aberto a todas as nações,nenhum Estado pode 

legitimamente pretender legitimamente pretender submeter uma parte 

qualquer à sua soberania . A liberdade do alto-mar se exerce nas condiçõe 
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que determinam os presentes artigos e as outras regras do direito 

internacional. Ela comporta notadamente, para os Estados ribeirinhos ou não 

do mar: 

1) a liberdade de navegação; 

2) a liberdade de pesca; 

3) a liberdade de colocar cabos e oleodutos submarinos; 

4) a liberdade de sobrevôo. 

Estas liberdades, bem como as outras liberdades reconhecidas pelos 

princípios gerais do direito internacional, são exercidas por todos os Estados, 

tendo razoavelmente em consideração o interesse que a liberdade do alto-

mar apresenta para os outros Estados.” 

 

 

A Convenção da Baia de Montego (1982) estabelece que: 

 

 

“Liberdade do alto-mar 

I- O alto-mar está aberto a todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral. 

A liberdade do alto-mar é exercida nas condições estabelecidas na presente  

Convenção e nas demais normas de direito internacional . Compreende, inter 

alia, para os Estados quer sem litoral: 

a) liberdade de navegação; 

b) liberdade de sobrevôo; 

c) liberdade de colocar cabos e dutos submarinos nos termos da Parte VI; 

d) liberdade de construir ilhas artificiais e outras instalações permitidas pelo 

direito internacional, nos termos da parte VI; 

e) liberdade de pesca nos termos das condições enunciadas na seção 2; 

f) liberdade de investigação científica, nos termos das Partes VI e XIII. 

II-Tais liberdades devem ser exercidas por todos  os Estados, tendo em 

devida conta os interesses de outros Estados, tendo no seu exercício da 

liberdade do alto-mar, bem como os direitos relativos às atividades na Área 

prevista na presente Convenção.” 

 

 

 

 

Deve-se ressaltar que as ‘águas interiores’ são aquelas  entre a costa e a 

linha de base do mar territorial. 

 

 

4.2  MAR TERRITORIAL 
 

É de suma importância o conhecimento do que seja o Mar Territorial no Direito 

Marítimo.  Deve ser entendido como a zona marítima localizada entre as águas interiores e o 

alto-mar, sobre o qual o Estado exerce sua soberania. 
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Conforme leciona GIBERTONI (1998:pág.33) o mar territorial integra o território 

do Estado, que exercerá sua soberania nas águas, solo, subsolo e espaço aéreo subjacente. 

O conceito de Mar Territorial consta no artigo 20 da Carta Magna brasileira de 

1988 como bem da pertencente à União. Assim dispõe a Constituição Federal: 

 

 

“Artigo 20: São bens da União: 

 

I- os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou 

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais. 

 

IV- as illhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 

praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras (...); 

 

VI- o mar territorial (...)” 

 

 

A Lei n° 8.617 de 4 de janeiro de 1993 conceitua o Mar Territorial brasileiro em 

seu primeiro Capítulo como uma faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir 

da linha de baixa-mar do litoral continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas 

náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. 

O artigo 2° estabelece que a soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao 

espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e solo. 

Cabe ressaltar que antigamente, a faixa do Mar Territorial compreendia 200 

milhas marítimas, mas a Lei. 8.617 de 1993 alterou para doze milhas marítimas e que neste 

caso, a soberania do Estado é absoluta, ou seja os outros países não podem intervir ou violar 

nossas regras jurídicas sob pena de punição. 
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Figura 34  (IMAGEM DO MAR TERRITORIAL) 

 

 

 

 

4.3 ZONA CONTÍGUA 
 

A zona contígua compreende uma faixa de mar adjacente ao mar territorial na 

qual o Estado exerce determinados direitos, restritos a matérias aduaneiras , fiscais, sanitárias, 

imigratórias e de repressão às leis e regulamentos em seu território, estendida à distância de 

24 milhas a partir da linha de base da largura do mar territorial. 

A lei define a zona contígua em seus artigos 4° e 5°, conforme citados abaixo: 

 

“Artigo 4°: A zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende 

das doze ás vinte e quatro milhas marítima que servem para medir a largura 

do mar territorial. 

 

Artigo 5°- Na zona contígua, o Brasil poderá tomar as medidas de 

fiscalização necessárias para: 
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I- evitar as infrações às leis e aos regulamentos aduaneiros, fiscais, de 

imigração ou sanitários, no seu território ou no seu mar territorial; 

 

II- reprimir as infrações às leis e aos regulamentos, no seu território ou no 

seu mar territorial.” 
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Figura 35 Figura da Zona Contígua 

 

 

 

4.4 ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA 
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 20 , inciso V que a zona 

econômica exclusiva é um bem pertencente à União. 

A zona econômica exclusiva é regulada pela Convenção de 1982 e os direitos do 

Estado são menores, pois não integra o território do Estado e nem o alto-mar. A Convenção  

limitou em 200 milhas marítimas contadas a partir da linha de base do mar territorial. No 

Brasil, a zona econômica exclusiva compreende 188 milhas marítimas, pois o seu mar 

territorial possui 12 milhas marítimas. 

A Lei 8.617/1993 dispõe sobre a zona ecônomica exclusiva em seus artigos 6 ° ao 

artigo 10. Deve-se ressaltar que nessa área o Brasil tem direitos de soberania para fins de 

exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos, 
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das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se refere a 

outras atividades com vistas à exploração e ao aproveitamento da zona para fins econômicos. 

No exercício de sua jurisdição, o Brasil tem direito exclusivo de regulamentar a investigação 

científica marinha, a proteção e preservação do meio marinho, bem como a construção, 

operação e uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas. Além disso, a 

investigação marinha somente poderá ser exercida por outros Estados com o prévio 

consentimento do Governo brasileiro, conforme a legislação em vigor. 
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Figura 36 FIGURA DA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA 
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4.5  PLATAFORMA CONTINENTAL 
 

O artigo 20 da Carta Magna de 1988 expressamente estabelece que os recursos 

naturais da plataforma continental e da zona econônica exclusiva são bens da União e 

também, o mar territorial, em seus incisos V e VI. 

A plataforma continental integra o território estatal, e, juntamente, com o mar 

territorial compõe as águas que estão sob a jurisdição brasileira 

Lei n.° 8.617 de 4 de janeiro de 1993  estebelece em seu artigo XI que a 

plataforma continental compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem 

além do seu mar territorial, em toda extensão do prolongamento natural de seu território 

terrestre, até o bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de duzentas milhas 

marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a largura do mar territorial, nos casos 

em que o bordo exterior da margem continental não atinja essa distância. 

Além disso, essa lei destaca nos artigos seguintes que o Brasil exerce direitos de 

soberania sobre a plataforma continental para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus 

recursos naturais. 

Deve-se ressaltar ainda, que o Brasil no exercício exclusivo de sua jursdição tem o 

direito de regulamentar a investigação científica marinha,  a qual deverá ser consentida 

previamente para ser realizada por outros países, a proteção e preservação o meio marinho, 

bem como a construção, operação e o uso de todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e 

estruturas. Em relação às perfurações , o Governo brasileiro tem o direito exclusivo de 

autorizar e regulamentar. 

Já em relação à colocação de cabos e dutos, é reconhecido o direito a todos os 

Estados, porém o traçado da linha para a colocação de tais cabos e dutos dependerá do 

consentimento do Governo brasileiro. 

 



 

47 
 

44 

Figura 37 ( FIGURA DA PLATAFORMA CONTINENTAL) 

 

 4.6 ESTREITOS INTERNACIONAIS 
 

Os estreitos são corredores naturais situados entre os países e também são 

regulados pela Convenção da Jamaica. Os Estados costeiros exercem sua soberania sobre as 

águas e os pertinentes espaços aéreo, subsolo e leito dos estreitos, sem prejuízo do direito de 

passagem inocente de navios estrangeiros. Dispõem os navios e aeronaves, civis ou militares, 

de qualquer nacionalidade, do direito de passagem em trânsito nos estreitos por força da 

Convenção de 1982. A diferença entre a passagem em trânsito e a passagem inocente é o fato 

de essa última ser prerrogativa apenas dos navios. 
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Figura 38 Estreito Internacional 

 

 4.7 CANAIS INTERNACIONAIS 
 

Tratam-se de vias artificiais que se comunicam com os mares ou oceanos, e se 

situam no território de um Estado ou de mais de um. O regime jurídico dos canais parte dos 

seus construtores, estando abertos à navegação internacional, mediante pagamento de taxas 

igualitárias. 
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Figura 39 Canal Internacional 
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4.8 RIOS INTERNACIONAIS 
 

Também conhecidos como rios comuns, caracterizam-se por ter curso em dois ou 

mais Estados, separando-os ou os atravessando. No primeiro caso têm-se os rios contíguos e 

no outro, os rios de curso sucessivo. Inúmeros rios, mediante tratado entre países, foram 

internacionalizados, permitindo sua navegação por terceiros Estados como os Rios Danúbio, 

Reno e Amazonas. Há os rios de interesse internacional, que são rios navegáveis e 

desembocam no mar. 
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Figura 40 Rios Internacionais 

  

4.9 LAGOS INTERNACIONAIS 
 

Estão situados entre dois ou mais Estados e podem ter sua linha fronteiriça no 

meio do mesmo, à igual distância das margens, ou ter a delimitação baseada em tratados. A 

jurisdição sobre tais lagos é dos Estados costeiros, sendo tais lagos internacionais. 
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Figura 41 Lago Internacional 

 

4.1.1 MARES INTERNOS 
 

São as grandes porções de água salgada situada no território de um ou mais 

Estados. Podem apresentar-se como mares fechados  ( sem ligação com o mar propriamente 

dito) ou não fechados ( quando se comunicam com o mar). 
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Figura 42 Mar Interno 
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5  DIREITO DE PASSAGEM INOCENTE 
 

Trata-se de instituto que atenua a soberania do Estado no que tange ao Direito 

Marítimo. Ou seja, é a permissão que o país concede a navios oriundos de países estrangeiros 

para que passem por águas de sua jurisdição, sendo necessária a prévia comunicação. 

É indispensável para a viabilização do transporte e do comércio marítimo e foi 

disciplinado na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2001:9) menciona o instituto quando diz que o 

Estado pode traçar linhas para determinar as águas interiores dentro das águas arquipélagicas. 

Mas a soberania sofre a restrição do Direito de Passagem, que é idêntica à passagem de 

trânsito que se estende a todos os navios e aeronaves e rotas prefixadas pelo Estado territorial. 

Carla Gibertoni afirma em sua obra (1998:36) que o Direito de Passagem Inocente 

é instituto jurídico próprio do Direito da Navegação Marítima, que inexiste na navegação 

aérea, e talvez represente  a maior limitação da soberania de um Estado sobre seu mar 

territorial. Ela ressalta ainda que no Brasil, tal Direito é admitido a todos os navios privados 

estrangeiros em tempo de paz , podendo se estender aos tempos de guerra somente por 

expressa autorização do Presidente da República, nos casos previstos em Lei Complementar 

conforme dispostos nos artigos  5°, inciso XV  e artigo 84, XXII , ambos da Constituição 

Federal: 

 

“Artigo 5°,XV :É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, 

podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele 

sair com seus bens; (...) 

 

Artigo 84: Compete privativamente ao Presidente da República: 

 

XXII: Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças 

estrangeiras transitem pelo Território Nacional ou nele permaneçam 

temporariamente.”  
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O Direito de Passagem inocente também é expressamente reconhecido na Lei n° 8.617 

de 4 de janeiro de 1993, o qual dedicou um artigo inteiro para o assunto: 

 

“Artigo 3°:É reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito de 

passagem inocente no mar territorial brasileiro. 

 

Parágrafo 1°- A passagem será condicionada inocente dede que não seja 

prejudicial à paz, à  boa ordem, ou à segurança do Brasil, devendo ser 

contínua e rápida. 

 

Parágrafo 2°- A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, 

mas apenas na medida em que tais procedimentos constituam incidentes 

comuns de navegação ou sejam impostos por motivos de força maior ou por 

dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas, a navios ou 

aeronaves em perigo ou em dificuldade grave. 

 

Parágrafo 3°- Os navios estrangeiros no mar territorial brasileiro estarão 

sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo Governo brasileiro.” 

 

 

6  DIREITO DE PERSEGUIÇÃO 
 

O instituto do Direito da Perseguição é uma restrição à liberdade dos mares, que 

se denomina  hot pursuit, e se prolonga no alto-mar onde o Estado não possui jurisdição. 

Celso Antônio Bandeira de Mello menciona em sua obra que trata-se de Direito 

conferido ao Estado costeiro de perseguir um navio estrangeiro que tenha violado os Direitos 

do Estado costeiro, desde que o navio perseguido, ou uma de suas embarcações, se encontre 

nas águas interiores ou nas águas arquipélagicas, ou no mar territorial ou na zona contígua do 

Estado costeiro. Tal perseguição deve ser imediata e ininterrupta. O Direito de Perseguição se 

aplica às infrações praticadas na zona econômica, na plataforma continental e inclusive nas 

zonas de segurança das ilhas artificiais, e zona econômica.  

O Direito de perseguição está regulamentado no artigo 111 da Convenção de 1982 

e cabe ressaltar que a perseguição de navio estrangeiro pode ser empreendida quando as 

autoridades competentes do Estado costeiro tiverem motivos fundados acreditar que o navio 

infringiu as suas leis e regulamentos. O Direito de Perseguição somente pode ser exercido por 

navio de guerra ou aeronaves militares, ou por outros navios que possuam sinais claros e 
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sejam identificáveis como navios e aeronaves a serviço de um Governo e estejam para tanto 

autorizados. Se um navio for parado ou apresado fora do mar territorial em circunstâncias que 

não justifiquem o exercício do Direito de Perseguição, deverá ser ser indenizado por qualquer 

perda ou dano que possa ter sofrido em consequência disso. 
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   CONCLUSÃO 

 

O nosso planeta é composto por ¾ de água e portanto, desde os primórdios da 

humanidade, o homem foi aprimorando as técnicas de navegação, até que foram construídos 

os navios que hoje são de grande relevância mundial, principalmente por transportarem cargas 

e pessoas e realizarem cerca de 90 % do comércio internacional. 

O Direito Público é o ramo do Direito que rege as relações entre os Estados e cujo 

interesse é de cunho social.  

O Direito Marítimo é considerado pela doutrina majoritária um Direito Misto, por 

ter características tanto de Direito Privado , quanto de Direito Público.  

O foco deste trabalho acadêmico foi demonstrar o quão importante é para um 

Estado soberano saber até que ponto ele tem Jurisdição sobre suas águas e quais direitos 

podem ser assegurados caso um Estado estrangeiro venha violar seu território. Cabe ressaltar 

que a soberania dos Estados costeiros não é absoluta, uma vez que há direitos, como o direito 

de passagem inocente, por exemplo, que permite que navios de países estrangeiros passem 

pelas águas dos Estados costeiros em certas ocasiões.  

Ao conhecer as definições e consequentemente as delimitações da atuação dos 

Estados costeiros, fica mais fácil delimitar o território total de um determinado país, ou seja, 

suas extensões, além de saber que ao passar dessa delimitação, existe uma área que é 

considerada res nullium, que é o alto- mar, que não pertence a nenhum Estado, mas trata-se de 

patrimônio da humanidade, devendo portanto ser respeitado. 

Espera-se que essa obra possa contribuir com o enriquecimento cultural acerca 

dos conceitos fundamentais que regulam a relação entre o Direito Público e o Direito 

Marítimo. 
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