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 RESUMO  

 

 Como o Direito Internacional Público, através do Direito do Mar e do Direito 

Internacional Econômico podem legitimar o uso das riquezas da Amazônia Azul, 

fundamentais para o desenvolvimento do Brasil e constante objeto de cobiça alheia? 

Esta pergunta será respondida ao longo desta monografia, com uma análise, em um 

sentido econômico, do objeto do Direito Internacional Econômico com relação à 

Amazônia Azul.  

 

Abordaremos ainda, os seguintes aspectos fundamentais: a importância das 

riquezas da Amazônia Azul, área formado pela soma do Mar Territorial, da Zona 

Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental, para o desenvolvimento do Brasil 

e a exploração sustentável e a defesa dos recursos do mar; a legalidade do controle 

da Amazônia Azul quanto à proteção dos recursos naturais existentes nas AJB; a 

Política de Defesa Nacional, que revela enorme preocupação com a manutenção da 

soberania nacional na Amazônia Azul, orientando o Estado a dispor de meios 

eficazes para exercer a sua vigilância e defesa; a importância do Direito do Mar e do 

Direito Econômico Internacional na regulamentação da soberania sobre os recursos 

naturais dos Estados, bem como sua exploração e comércio, analisando também as 

relações de poder (político, econômico, tecnológico ou militar); o papel das 

Organizações Internacionais, neste contexto; e concluiremos com a necessidade de 

se incutir na sociedade brasileira uma mentalidade marítima nacional capaz de 

incrementar o desenvolvimento econômico sustentável para a proteção e 

exploração das riquezas existentes no mar brasileiro e para se obter os recursos e 

os meios necessários para atuar no controle e na proteção da  Amazônia Azul. A 

monografia emprega o método de raciocínio indutivo, baseado em pesquisas 

bibliográfico/documental e descritiva, para levantar os dados pertinentes e analisá-

los, separadamente, em função dos temas de interesse. 

 

Palavras-chave: Amazônia Azul; vigilância e defesa; legalidade; legitimação, 

exploração sustentável, comércio e desenvolvimento econômico. 
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ABSTRACT 

 

As the Public International Law through the Law of the Sea and International 

Economic Law can legitimize the use of the riches of the Amazon Blue, fundamental 

to the development of Brazil and constant object of greed of others? This question 

will be answered throughout this monograph, with an analysis in an economic 

sense, the object of International Economic Law regarding Blue Amazon.  

 

We will cover the following aspects: the importance of the riches of the Blue 

Amazon, an area formed by the sum of the Territorial Sea, Exclusive Economic Zone 

and Continental Shelf, to Brazil's development and sustainable and protection of 

marine resources; control of the legality of the Blue Amazon and the protection of 

natural resources in the Brazilian Jurisdictional Waters (BJW), the National Defense 

Policy, that shows great concern with the maintenance of national sovereignty in the 

Amazon Blue, directing the state to have effective means to exercise their vigilance 

and defense; the importance of the Law of the Sea and International Economic Law 

in the regulation of sovereignty over natural resources of States, as well as its 

exploitation and trade situation and the relations of power (political, economic, 

technological or military); the role of international organizations in this context, and 

conclude with the need to instill in society a Brazilian national maritime mentality able 

to boost sustainable economic development for the protection and exploitation of the 

riches in the sea to Brazil and get the resources and means necessary to act in the 

control and protection of the Amazon Blue. The monograph uses the inductive 

method, based in bibliographical/documentary and descriptive research, to raise the 

pertinent data and to analyze them separately in function of the interested subjects. 

 

Keywords: Blue Amazon, surveillance and defense, legality, legitimacy, sustainable 

exploitation, trade and economic development.  
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METODOLOGIA 

 

A monografia emprega o método de raciocínio indutivo, baseado em 

pesquisas bibliográfico/documental e descritiva, para levantar os dados pertinentes 

e analisá-los, separadamente, em função dos temas de interesse. 

 

 Na bibliografia deste estudo, encontram-se os livros, leis e decretos 

utilizados, que foram indispensáveis, sejam através em citações, sejam como 

referencias aos estudos necessários à resolução dos problemas apresentados neste 

trabalho.
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1 – INTRODUÇÃO 

 

“Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quere passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu.” (Poema 

Mar Português – Fernando Pessoa) 

 

A Amazônia Azul é representada por toda área das zonas marítimas sob 

soberania ou jurisdição nacional, suas águas interiores, seu Mar Territorial (MT) de 

12MN, sua Zona Contígua de mais 12MN, sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 

188MN e sua Plataforma Continental (PC) de 200MN por toda a costa marítima, que 

pode se estender por mais 150MN, de acordo com pleito realizado pelo Brasil na 

ONU.  

 

Portanto, Amazônia Azul é uma bandeira, levantada pela Marinha do Brasil, 

que representa a vontade nacional em transformar as suas águas jurisdicionais em 

espaço efetivo de crescimento econômico, político e militar do Estado, significando o 

início do movimento atual de conscientização da sociedade e dos governantes a 

respeito do caráter marítimo do Brasil e da importância do seu Poder Marítimo. 

 

Assim, este trabalho se propõe a legitimar o uso das riquezas da Amazônia 

Azul, abordando ainda, sua importância para o desenvolvimento do Brasil, a 
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exploração sustentável e a defesa dos recursos do mar; a legalidade do controle da 

Amazônia Azul quanto à proteção dos recursos naturais existentes nas AJB; a 

Política de Defesa Nacional, que revela enorme preocupação com a manutenção da 

soberania nacional; a importância do Direito do Mar e do Direito Econômico 

Internacional na regulamentação desta soberania sobre os recursos naturais dos 

Estados, e o papel das Organizações Internacionais, neste contexto. 

 

Ao final, são apresentadas algumas considerações sobre os reflexos do 

Direito Internacional Econômico, em constante evolução em um mundo cada vez 

mais globalizado e suas implicações na economia nacional, mais especificamente 

na Amazônia Azul. E concluiremos com a necessidade de se incutir na sociedade 

brasileira uma mentalidade marítima nacional capaz de incrementar o 

desenvolvimento econômico sustentável para a proteção e exploração das riquezas 

existentes no mar brasileiro e para se obter os recursos e os meios necessários 

para atuar no controle e na proteção da  Amazônia Azul, em prol da sociedade 

nacional. 

 

Para iniciarmos nosso estudo, a fim de que possamos, como sociedade 

usufruir com responsabilidade de todo estes recursos naturais, faz-se mister 

analisar mais profundamente este arcabouço jurídico, bem como estabelecer a 

correlação existente entre o Direito do Mar e o Direito Internacional Econômico. É o 

que apresentaremos a seguir: 
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2 - O DIREITO DO MAR 

 

“O Direito do Mar é o ramo do Direito Internacional Público que 

vem se desenvolvendo progressivamente, devido, principalmente, à 

possibilidade de exploração econômica do mar. Suas normas unicamente 

costumeiras durante vários séculos, com o decorrer do tempo, 

incorporaram outras legislações; os tratados e as convenções 

internacionais, decorrentes da nova percepção dos Estados, pois o mar 

deixou de ser visto unicamente como meio que possibilitava a realização 

de transferências comerciais por navios, a guerra naval ou a segurança 

do Estado costeiro, para tornar-se uma fonte de riquezas em si mesmo, 

devendo ser explorado em proveito dos Estados ou da humanidade.” 

(FIORATI, 1999).  

 

2.1- A codificação do Direito do Mar 

 

A regulamentação formal do Direito do Mar se deu a partir do século XX, a fim 

de se encontrar respostas a contenciosos entre países com relação ao uso do mar, que 

na maioria das vezes versavam sobre a liberdade nos mares e o exercício da 

autoridade governamental sobre determinadas partes dos mares. Este propósito ficou 

explicitado no preâmbulo da Convenção das Nações Sobre o Direito do Mar, concluída 

na Jamaica:  

  

“... a codificação e o desenvolvimento progressivo do Direito do Mar 

alcançados na presente Convenção contribuirão para o fortalecimento da 

paz, segurança, da cooperação e das relações de amizade entre todas as 

nações que se utilizam do mar, de conformidade com os princípios de 

justiça e igualdade de direitos e promoverão o progresso econômico e 

social de todos os povos do mundo.” (MELLO, 1997) 

 

Após a 1ª Grande Guerra Mundial, durante conferência da Liga das Nações, foi 
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criada a comissão de peritos encarregada de verificar o que poderia ser feito no campo 

da codificação do Direito do Mar. Em 1930, em Haia, na Primeira Conferência de 

Codificação do Direito Internacional foi abordado o tema “Mar Territorial”, entretanto 

não houve um consenso para se estabelecer parâmetros que levariam a um tratado ou 

convenção. 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, já sob a égide da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1958, houve mais uma tentativa de regulamentação formal, na 

primeira Conferência sobre o Direito do Mar, que contou com a participação de 86 

Estados e observadores de sete instituições intergovernamentais. Foram apresentadas 

quatro convenções: Mar Territorial e Zona Contígua, Plataforma Continental, Alto-Mar e 

Conservação dos Recursos Vivos do Alto-Mar, bem como um Protocolo para Solução 

de Litígios. A partir dessa Conferência, o Direito do Mar passou a ser regido por 

tratados internacionais, porém ainda não houve consenso sobre a questão do Mar 

Territorial, não tendo sido elaborado acordo no que tange sua extensão e direitos. 

 

Em 1960, a Segunda Conferência das Nações Unidas se reúne, novamente, 

com a participação de 88 Estados, tendo como finalidade definir a extensão do Mar 

Territorial, questão pendente de convenções anteriores. Mais uma vez, a questão 

permaneceu em aberto.  

 

Na Terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar teve início, 

em 1973, e em 10 de dezembro de 1982, chegando ao seu fim, após nove anos de 

negociações, com a conclusão de uma Convenção, que foi assinada em Montego Bay, 

Jamaica, com a participação de 164 Estados. Esta conferência surgiu da pressão dos 

contenciosos existentes no período e da necessidade de atualizar as normas existentes 

e regulamentar as novas solicitações apresentadas pelas nações, principalmente do 

Terceiro Mundo, que com enfoques de soberania e, principalmente, econômicos 

tentavam ampliar seu espaço político na ONU, através do bloco dos Não alinhados. 
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A Convenção do Direito e uso do Mar compõe-se de 320 artigos e vários 

anexos. Entrou em vigor no dia 16 de novembro de 1994, um ano após a ratificação do 

sexagésimo Estado. Dispõe, entre outros temas, sobre Mar Territorial, Zona 

Contígua, Zona Econômica Exclusiva, Plataforma Continental, Alto-Mar, Ilhas, Meio 

Ambiente Marinho, Investigação Científica Marinha, Desenvolvimento e Transferência 

de Tecnologia Marinha e Solução de Controvérsias. 

 

“O novo Direito do Mar, estabelecido na CNUDM, é uma 

regulamentação precisa, com poucas ambiguidades. Suas normas 

atendem aos anseios do Terceiro Mundo1, pois o regime das liberdades 

dos mares beneficiava as grandes potências marítimas. Trata com 

igualdade os Estados na apropriação dos recursos do mar e vai ao 

encontro dos interesses regionais. Além disso, aumentaram as áreas 

submetidas à competência dos Estados. Por fim, consagra a solução 

pacífica dos litígios por diferentes métodos de solução de conflitos.” 

(MELO, 2000) 

 

“Ela representa o grande marco na codificação do Direito do Mar, 

pois uniu, em um único compêndio, regras costumeiras apenas tratadas 

pelo direito consuetudinário. As novas normas permitiram pleno 

atendimento da atual realidade do mundo, envolvendo aspectos 

econômicos, tecnológicos, sociais e políticos, decorrentes do surgimento 

de um grande número de Estados oriundos do processo de 

descolonização, porém dispostos a influenciar na elaboração de normas 

internacionais, referentes aos espaços marítimos objetivando usufruir de 

seus recursos.” (FIORATI, 1999) 

 

 
                                                 
1- Terceiro mundo – denominação internacional dada aos países em desenvolvimento que não se encontravam 
alinhados aos países do então bloco comunista liderado pela ex-União Soviética que era chamado de 2º Mundo. 
Após o término da guerra fria, com a queda quase que total do bloco Soviético, permaneceram as denominações 1º 
Mundo, para os países desenvolvidos e 3º Mundo para os países em desenvolvimento. A denominação 2º Mundo, 
praticamente se extinguiu. 
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2.2 - Amazônia Azul propriamente dita (Mar territorial, Zona contígua, ZEE, PC) 

 

Tendo como base esse enfoque econômico, a Amazônia Azul é representada por 

toda área das zonas marítimas sob soberania ou jurisdição nacional, suas águas 

interiores, seu Mar Territorial (MT) de 12MN, sua Zona Contígua (ZC) de mais 12MN, 

sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 188MN e sua Plataforma Continental (PC) de 

200MN por toda a costa marítima, que pode se estender por mais 150MN, de acordo 

com pleito realizado pelo Brasil na ONU. 

 

Dentro da Amazônia Azul, o Brasil possui soberania plena em seu MT, inclusive 

em seu Espaço Aéreo (12MN), exceto na jurisdição civil e penal em Navios mercantes 

e Navios de Estado, em passagem inocente, cuja legislação é do estado de bandeira. 

 

Na ZC, o estado costeiro não possui soberania plena, mas jurisdição legal 

específica para fins de fiscalização (alfândega, saúde, imigração, portos e trânsito por 

águas territoriais). Na ZEE, o Brasil possui domínio sobre os recursos naturais vivos, 

solo e subsolo.  

 

Já a PC é constituída por áreas submersas adjacentes à zona do Mar Territorial e 

compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu 

mar territorial até ao bordo exterior da margem continental, ou até uma distância de 200 

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. Nela o estado possui soberania sobre o aproveitamento dos recursos 

situados em suas águas, no seu solo e subsolo. Os recursos naturais da PC 

compreendem os recursos minerais, como combustíveis fósseis (petróleo e gás 

natural), e outros recursos não vivos do leito do mar e subsolo bem como os 

organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, 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. 
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Em consonância com a finalidade do Direito Internacional Econômico foram 

criados instrumentos para incrementar maiores níveis de desenvolvimento aos países 

em desenvolvimento. Podemos citar: algumas Organizações Internacionais como a 

Organização Mundial do Comércio (OMC), a Conferência das Nações Unidas para o 

Comercio e desenvolvimento (UNCTAD), que regulam o comércio exterior e analisam 

dentre diversas atribuições, contenciosos entre países. Não podemos deixar de citar, 

ainda a tríade de Bretton Woods, ou seja, o Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o GATT, criados para reger o novo sistema econômico a viger 

após a 2ª Grande Guerra Mundial, que terão um capítulo a parte neste estudo. 

 

 Outro Organismo internacional importante é a Comissão de Limites da 

Plataforma Continental da ONU (CLPC), que analisa pleitos referentes à Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM III), a qual o Brasil é signatário e 

entrou em vigor em 16/11/1994, após a assinatura do 60º país (Guiana). 

 

Atualmente 145 países já aderiram a este Tratado. Os Estados Unidos da 

América não são signatários, principalmente pelo seu entendimento que o Tratado 

restringiria sua liberdade de navegação, afetando, principalmente seu comércio 

exterior. Atualmente, o governo dos EUA aceita o entendimento de MT, ZC, ZEE e PC 

(até as 200MN). 

 

O Brasil instituiu, pelo Decreto n. 95.787/88, posteriormente atualizado pelo 

Decreto nº 98.145/89, o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira 

(LEPLAC) que teve como objetivo a determinação do limite exterior da Plataforma 

Continental para além das 200 milhas náuticas Baseado nestes estudos, o Brasil 

apresentou, em 2004, pedido de extensão da PC à Comissão para os Limites da 

Plataforma Continental da ONU (CLPC) em consonância ao art. 76 da CNUDM III. O 

Brasil foi o segundo país a apresentar sua proposta de ampliação da PC à ONU. O 

primeiro país foi a Rússia que teve seu pedido negado. A proposição brasileira 
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solicitava limite exterior da PC na extensão de 350 milhas e a inclusão em sua 

plataforma de cinco áreas, quais sejam:  

1- cone do Amazonas;  

2- cadeia Norte brasileiro;  

3- cadeia Vitória e Trindade,  

4- platô de São Paulo ;e 

5-  margem continental Sul. 

 

 

No caso de aceitação integral do pleito, a "Amazônia Azul" seria integrada pelo 

mar de 200MN e pela PC de 350MN de largura, a partir de linha de base. Esta área 

representaria um total de quase 4,5 milhões de km2, aumentando em 52% a área do 

território nacional (8,514.204,9 km2). Entretanto, no primeiro semestre de 2007, a 

CLPC emitiu um relatório de recomendações, sugerindo que o Brasil apresente nova 

proposta com novos limites. O Relatório reduz em cerca de 20 a 35% a área requerida 

pelo Brasil. Atualmente o Brasil, através do LEPLAC, conduziu novos estudos que já 

foram concluídos, porém aguarda o momento político correto para apresentá-la 

novamente àquela comissão. 

 

A iminente expansão do território brasileiro, explicada nos parágrafos anteriores, 

faz-se presente em um tripé de valores interligados entre si: a soberania, o potencial 

econômico e o potencial científico. O valor da Amazônia Azul baseado nestes valores é 

incomensurável. Por ela circulam cerca de 95% do comércio exterior brasileiro. De 

suas águas jurisdicionais são extraídos cerca de 90% do petróleo que se produz no 

Brasil. E com a descoberta das bacias petrolíferas do Pré-Sal, no litoral fluminense, 

paulista e capixaba, o Brasil, de acordo com as últimas estimativas, já estaria entre os 

países do seleto grupo que detém as maiores reservas petrolíferas mundiais. 
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2.3 - Alto-Mar 

 

 O alto-mar é definido como o espaço marítimo caracterizado por compreender 

todas as partes que não estão incluídas na ZEE, no mar territorial e nas águas 

interiores ou arquipelágicas de um Estado. Ele é considerado um espaço internacional 

no qual nenhum Estado pode submeter qualquer parte à sua soberania. 

 

A liberdade tradicional do alto-mar foi confirmada na Convenção, respeitando-se 

o interesse de todos os Estados e os direitos relativos às atividades da Área. Esta 

liberdade dos altos-mares já era defendida pelo presidente Norte-Americano Wilson, 

em seus catorze pontos, apresentados já no final da 1ª Grande Guerra Mundial, 

visando ao estabelecimento de uma nova ordem política e econômica mundial de 

cunho liberal. 

 

2.4 - A Área 

 

Ainda em consonância com os princípios do Direito Internacional Econômico, a 

CNUDM III, em sua parte XI define o conceito de “Área”. A "Área" significa o leito do 

mar, os fundos marinhos e o seu subsolo além dos limites das jurisdições nacionais 

dos países costeiros. A “Área” e seus recursos são Patrimônio Comum da Humanidade 

devendo, suas atividades, ser organizadas, realizadas e controladas pela Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos. 

 

Com o propósito de identificar áreas de importância econômica e político-

estratégicas para o Brasil, no Atlântico Sul, foi criado em 2009 pelo governo Federal o 

PROAREA que tem como objetivos: 

a) Ampliação da presença brasileira na região; 

b) Obtenção de informações que permitam empresas e órgãos 

governamentais desenvolverem atividades de exploração mineral, da biodiversidade 

associada e gestão ambiental; e  

c) Preparo e qualificação de recursos humanos para as atividades na “ÁREA”. 
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A explotação mineral na Área, de forma geral ainda não tem viabilidade 

econômica, mas poderá vir a ser viável no futuro. 

 

 

2.5 - Proteção e Preservação do Meio Marinho 

 

No Brasil, os estudos e as pesquisas de oceanografia foram iniciados em 1934, 

com a fundação do Instituto Oceanográfico Brasileiro, atualmente incorporado à 

Universidade de São Paulo, e ganharam força com a introdução da Oceanografia na 

Marinha, pelo Almirante Paulo Moreira da Silva, com a operação dos navios 

oceanográficos e com a criação, em 1974, da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar. 

 

O conhecimento dos recursos marítimos, vivos e não vivos, e das técnicas para 

sua exploração será fundamental para permitir transformá-los em riquezas do povo. 

Além do sal, do peixe, do petróleo e do gás natural, deverão contribuir para o 

crescimento do poder econômico e, consequentemente, para o bem-estar da 

população, as algas, os moluscos, os crustáceos, nódulos poli metálicos e minerais 

pesados, entre outros recursos naturais. 

 

Faz-se mister que este conhecimento deverá proporcionar o controle e a 

preservação dos ecossistemas marinhos. Todos esses ecossistemas deverão ser 

preservados, a fim de contribuir para o lazer, a nutrição de uma população que está em 

sua maioria situada próximo ao litoral, em uma distância de até 200 quilômetros, bem 

como o desenvolvimento econômico da nação brasileira, como um todo. 

 

As potencialidades e as vulnerabilidades que o mar oferece para o progresso e 

para a soberania do país estão sendo identificadas. Resta à égide federal, através do 

poder executivo e legislativo coordenar esforços para transformar um imenso 

patrimônio em riquezas e benefícios para a população brasileira. Neste sentido, a 
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Política Marítima Nacional (PMN) é o documento orientador do desenvolvimento das 

atividades marítimas. Apesar de aprovada em 1994, até o presente momento não vem 

sendo implementada a contento, devido a vários óbices de origem política, 

principalmente, conforme se observa no decreto abaixo transposto: 

 

“A Política Marítima Nacional tem por finalidade orientar o 

desenvolvimento das atividades marítimas do País, de forma integrada e 

harmônica, visando à utilização efetiva, racional e plena do mar e de 

nossas hidrovias interiores, de acordo com os interesses nacionais.” 

 

“... Portanto, a PMN resulta, basicamente, de uma preocupação do 

Governo de bem gerir as atividades nacionais no setor marítimo, 

aproveitando-lhes os pontos comuns, identificando seus pontos de 

estrangulamento, fortalecendo lhes a base humana e econômica e 

garantindo-lhes a segurança, dentro da grande moldura que é o meio 

ambiente marítimo. A PMN visa, assim, à aplicação inteligente do Poder 

Marítimo e de seu componente naval2, em benefício dos interesses do 

País.” ( Decreto nº 1.265, de 11 de outubro de 1994).  

 

“Após a sua atualização, essa Política deverá ser tanto 

implementada quanto acompanhada, de forma contínua e sob a 

coordenação de um órgão mais técnico do que político, capaz de garantir 

uma unidade de ação. Caso receba o poder político necessário, o 

Comando da Marinha poderá exercer essa coordenação.” (CARVALHO, 

2007) 

 

 

 

                                                 
2 Entende-se como Poder Marítimo o componente do Poder Nacional de que a nação dispõe para atingir seus 
propósitos ligados ao mar ou dele dependentes. Esses meios são de natureza política, econômica, militar e social e 
incluem, entre vários outros, a consciência marítima do povo e da classe política, a Marinha Mercante e a Marinha 
de Guerra, a indústria de construção naval, os portos e a estrutura do comércio marítimo. 

http://www.dji.com.br/decretos/1994-001265/001265_1994_politica_maritima_nacional.htm
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3 - O DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO  

 

O Direito Internacional Econômico é um ramo do Direito Internacional Público 

que representa  

“... o conjunto de regras que regem a organização das relações 

internacionais econômicas e se aplica especialmente às relações jurídicas 

que governam o intercambio de bens e serviços (CARREAU e  

JULLIARD,  2010).  

 

Ele pode ainda ser conceituado, como nos ensina o internacionalista inglês 

George Schwarzenberger como:  

“... um ramo do Direito Internacional Público que trata da:  

a) propriedade e exploração dos recursos naturais; 

b) produção e distribuição de bens; 

c) transações comerciais de aspecto econômico e financeiro;  

d) moeda e finanças;  

e) matérias relacionadas; e  

f) “o status e a organização dos que se encontram empenhados em tais 

atividades.” 

 

Segundo o professor Paulo Pitta e Cunha: 

 

“...o que parece conferir especificidade ao Direito internacional 

econômico é a visão da ordem econômica internacional, são os conceitos 

de interdependência e cooperação que lhe estão subjacentes.” 
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E de acordo com o professor Miguel de Moura e Silva: 

 

“... A função essencial do Direito é a ordenação e a regulação da 

vida social segundo princípios de Justiça. Esta asserção, sendo evidente 

no plano nacional onde o Estado garante essa ordenação, torna-se 

problemática quando procuramos encontrar um quadro regulamentador 

para as situações jurídicas que transcendem as fronteiras de um só 

Estado, onde a visão prevalecente continua a ser a de uma arena onde 

se defrontam vários Leviatãs, com diferentes forças e aptidões, mas 

nenhum reconhecendo a superioridade do outro.” 

 

Do ponto de vista jurídico, esta visão traduz-se nos princípios basilares do Direito 

Internacional Público: a soberania e a igualdade entre Estados. Mesmo a relativização 

da soberania, de forma a compatibilizá-la com a própria existência de normas e 

obrigações que compõem o Direito Internacional Público, não é suficiente para atenuar 

a forte carga jurídica e política do conceito apresentado. 

 

Tendo como base as definições e objetos do Direito Internacional Público 

Econômico, os Estados são os Atores por excelência, ainda que a sua atividade se 

desenvolva no âmbito de organizações internacionais por eles criadas para enquadrar 

essas mesmas relações. 

  

Faz-se mister comentar que nas últimas décadas percebeu-se uma tentativa de 

construir uma ordem econômica que favorecesse os interesses dos países em 

desenvolvimento, com base numa nova superestrutura jurídica a que foi dado o nome 

de Direito Internacional do Desenvolvimento. Para muitos autores, o Direito 

Internacional do Desenvolvimento seria, pela sua origem e forma, a antítese de um 

Direito Internacional Econômico de inspiração liberal.  
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Segundo o professor Bélanger: 

 

“ o Direito Internacional Econômico e o Direito Internacional do 

Desenvolvimento se diferenciariam em função das suas finalidades; o 

primeiro de vocação universal, mas principalmente centrado nos 

interesses liberais dos países industrializados; o segundo, de raiz 

reivindicatória na defesa das exigências dos países em desenvolvimento. 

Ainda assim, Bélanger reconhece que ambos partilham o mesmo objeto, 

tendendo as suas diferenças se atenuarem.” 

 

Para outros autores, como o professor português Garcia-Amador, o Direito 

Internacional do Desenvolvimento constitui apenas uma nova dimensão do Direito 

Internacional Econômico. 

 

A principal justificativa para a autonomia do Direito Internacional do 

Desenvolvimento parece ser a consideração de dimensões sociais e culturais do 

desenvolvimento, as quais sem sombra de dúvida serão de difícil apreensão por um 

direito dirigido aos mercados internacionais. 

 

Por outro lado, na medida em que as considerações relativas ao 

desenvolvimento, sendo preconizadas em instrumentos de “soft law”, têm 

sido positivadas, elas surgem em instrumentos clássicos de Direito 

Internacional Econômico. Uma simples leitura do Acordo OMC e seus 

anexos permite identificar uma modulação expressa das obrigações a 

cargo dos membros menos desenvolvidos.  (SILVA, Miguel de Moura e, 

2009) 

3.1 - A aplicação do Direito Internacional Econômico ao longo do tempo 

 

Ao longo do tempo pode-se observar o desenvolvimento do Direito 

InternacionalEconômico e suas regras jurídicas. 
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3.1.1- A primeira fase 

 

Segundo o professor Petersmann, encontramos uma primeira fase de 

desenvolvimento do Direito Internacional Econômico, caracterizada pela 

 

“ ...evolução da regulação jurídica dos aspectos privados 

das trocas internacionais desde a antiguidade (jus gentium) ao 

período de renascimento do direito romano na Europa.” 

 

3.1.2 – A segunda fase 

 

  A segunda fase corresponde ao desenvolvimento do Direito Público da 

economia, à medida que os Estados-Nação se auto definem também como 

espaços de regulação do mercado, reforçando-se os elementos econômicos 

constitutivos da soberania. Aqui encontramos uma participação ativa do Estado, 

primeiro com intervenções unilaterais de raiz mercantilistas e depois com o 

aparecimento dos primeiros instrumentos bilaterais de regulação internacional 

das trocas comerciais, que visavam a coordenar e liberalizar as respectivas 

regulamentações comerciais numa base de reciprocidade. Também neste ponto, 

a história do Direito Internacional Econômico está intimamente ligada à evolução 

do Direito Internacional Público no período posterior à paz de Vestefália. 

 

3.1.3 - Pós Primeira e Segundas Guerras Mundiais 

 

Parcialmente abalado pelas recessões das últimas décadas do século 

XIX e interrompido com a 1ª Grande Guerra, esse clima de liberalização das 

trocas internacionais viria a ser posto definitivamente em causa com a 

depressão de 1929. 
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  As lições das décadas de 20 e 30 foram bem apreendidas pela nova 

ordem internacional resultante da vitória aliada na 2ª Grande Guerra. Preparada 

a nível bilateral entre os EUA e a Inglaterra, ela foi depois discutida e ampliada a 

seus aliados, principalmente na Europa. A nova estratégia reconhecia a 

natureza do bem público, de regras estáveis para o desenvolvimento de uma 

economia internacional baseada no liberalismo.  

 

“ Deste modo, percebe-se que as instituições nascidas 

nesse período, destacando-se as organizações criadas pela 

Conferência de Bretton Woods em 1944 (o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional), procurassem uma difícil 

conjugação do liberalismo, apoiado numa ordem espontânea que 

coordenasse os agentes econômicos e medidas de aspecto 

dirigista tendentes, pensava-se, em proteger o mercado de si 

próprio.” (SILVA, Miguel de Moura e, 2009). 

 

O recrudescimento da Guerra Fria e a descolonização e consequente 

formação de um bloco pouco coeso de países não alinhados, ou terceiro-

mundistas, puseram em crise este modelo. Como exemplo desta crise cita-se o 

fato de quando os países produtores de petróleo provocaram o primeiro choque 

do petróleo (1973), um dos pilares fundamentais de Bretton Woods, o sistema 

de estabilidade cambial se desmoronou. 

  

3.1.4 – Fim da Guerra fria 

 

O fim da Guerra Fria e a nova orientação econômica de grande parte dos 

países em vias de desenvolvimento parecem ter diminuído as perspectivas de 

uma ordem econômica internacional alternativa. Esta ordem liberal instituída 

após a 2ª Guerra Mundial, ou na sua fase final, tem predominado enquanto 

conjunto de regras e princípios reguladores da economia internacional. 
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3.1.5 – Dias atuais 

 

O sistema das relações econômicas internacionais enfrenta agora novos 

problemas e desafios. Quais sejam: a busca de um desenvolvimento 

sustentável, contínuo e também com enfoque ambiental; e a crescente 

globalização, termo substituto para a interdependência econômica internacional, 

incluindo em seu pacote, as crises em que o mundo é levado quase que todo a 

reboque.  

 

Deste modo, surge a necessidade de aumentar a legitimidade das regras 

e princípios que já não regulam apenas transações entre operadores 

econômicos especializados no comércio internacional, mas que regem aspectos 

específicos do próprio funcionamento dos mercados, como por exemplo: 

qualidade alimentar, padrões de qualidade, condições de trabalho, etc. 

 

  As funções econômicas básicas da atual Ordem Econômica Internacional 

Liberal podem ser identificadas como: 

“a) Comprometimento eficiente dos recursos mundiais 

escassos, de modo a maximizar a satisfação das preferências dos 

consumidores pela minimização dos custos (incluindo os custos 

sociais decorrentes de certas atividades, como a poluição, etc.); 

b) Coordenação das atividades econômicas descentralizadas 

sem flutuações excessivas de preços e de ciclos econômicos que 

possam afetar a eficiência dos preços como indicadores da 

escassez de recursos; 

c) “Distribuição equitativa dos benefícios e dos custos.” 

(BASSO, 2005) 

 

Apesar dos benefícios econômicos da progressiva integração da 

economia mundial, como um todo, excetuando-se os casos de fortes assimetrias 
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em algumas relações comerciais entre os países do Norte3 e os do Sul4, gerada 

pela globalização, o atual sistema do Direito Internacional Econômico se baseia 

nos pilares da igualdade soberana e da reciprocidade, sendo muitas das regras 

aplicáveis às relações econômicas internacionais, facultativas, pois um Estado 

que não ratifique uma convenção internacional não fica por ela vinculado, 

valendo então os princípios gerais decorrentes da soberania. 

 

O que fica mais claro ao constatarmos que o Direito Internacional 

Econômico possui um viés fortemente liberal e até por vezes representando uma 

globalização de interesses de países do Norte, mas que, em constante 

evolução, também atende aos pleitos dos países do Sul, baseando-se nos 

pilares de soberania e anarquia dos Estados-atores participantes. Ainda no que 

foi apresentado no item 2.2 desta monografia, ou seja, o tripé de soberania, 

potencial econômico e potencial científico mostram-se cada vez mais 

fundamentais ao desenvolvimento econômico da sociedade brasileira  e estão, 

comprovadamente interligados na base em que se enraíza o Direito 

Internacional Econômico. 

 

3.2- Organizações Internacionais Econômicas  

 

As Organizações Internacionais são fundamentais para a aplicação do Direito 

Internacional Econômico na limitação dos comportamentos dos Estados que, no afã de 

defesa dos seus interesses nacionais, atuam ou podem ser tentados a atuar de forma 

tal que prejudique o bem-estar universal.  

 

Quando terminava a segunda grande guerra mundial, os Estados Unidos 

tomaram a iniciativas de organizar a economia mundial para evitar que sérios 

problemas viessem contribuir para nova guerra de proporções ainda maiores. Na 
                                                 
3 Países do Norte – Independente de sua posição geográfica, são denominados, assim, os países 
considerados desenvolvidos. 
4 Países do Sul- Independente de sua posição geográfica, são denominados, assim, os países 
considerados em desenvolvimento. 
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conferencia de Bretton Woods, em New Hampshire, em 1944, começaram a ser 

discutidos como seriam estabelecidos os regimes destinados a organizar o sistema 

econômico mundial. Foram criados o Banco Mundial, chamado inicialmente de Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e logo depois, firmou-se o acordo sobre tarifas e comércio (GATT). 

Como nesse momento o mundo dividia-se em dois blocos, apenas os países de 

economia de mercado seriam geridos pelas Instituições de Bretton Woods, até que o 

mundo fosse unificado a partir de 1990. 

 

Em face disto, apresentaremos, agora, as principais organizações Internacionais 

econômicas que procuram regular a economia internacional ao longo dos anos. 

 

3.2.1- FMI 

 

O FMI foi criado em 1944 com 45 países representados inicialmente na 

conferência de  Bretton Woods. Atualmente possui 187 países membros. Ele 

emergiu como um dos pilares da ordem econômica internacional do pós-Guerra 

para evitar a repetição das desastrosas políticas econômicas que contribuíram 

para a Grande Depressão de 1929. Com a substituição do padrão ouro pelo 

dólar norte-americano no novo sistema monetário que se queria criar, o FMI foi 

instituído como entidade com as seguintes tarefas básicas: 

a) Servir como instância técnica no exame de pleitos pela mudança das 

taxas de câmbio; 

b) auxiliar os países membros a enfrentar déficits em balanços de 

pagamentos, concedendo-lhes empréstimos de curto e médio prazo 

em processos de ajuste. A Instituição usa contribuições de países 

membros para financiar os déficits externos enquanto medidas de 

ajuste que tem que ser adotadas não surtiram pleno efeito; e 

c) favorecer a expansão equilibrada do comércio, proporcionando níveis 

elevados de emprego e trazendo desenvolvimento dos recursos 

produtivos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1944
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Depress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emprego
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O sistema monetário internacional teve seu apogeu na década de 50, 

onde todos os países demandavam dólares para fazer importações aos Estados 

Unidos. A partir dos anos 60, quando a reconstrução Europeia se concretizou, e 

mais recentemente com o desenvolvimento econômico mais acelerado de Brasil, 

Rússia e China, o questionamento de se pagar importações com papel moeda 

emergiu e se intensificou.  

 

Este questionamento não será eficaz se se discutir a troca do dólar por 

outra moeda como padrão financeiro, nem se se levar o sistema ao 

fracionamento, através da multiplicação de acordos bilaterais. Novas regras e 

abordagens se fazem necessárias para que o potencial benéfico do comércio 

internacional não seja drasticamente diminuído, beneficiando a todos, 

diminuindo as assimetrias entre os países desenvolvidos e os emergentes. 

 

3.2.2 – GATT 

 

O GATT (1947) está na origem do atual sistema da OMC. Utiliza-se o 

termo “GATT” para designar o velho sistema multilateral de comércio e/ou o 

Secretariado anterior à OMC Seus princípios básicos, aplicáveis ao comércio de 

bens, foram incorporados em outros acordos da OMC que tratam de outras 

áreas de comércio, tais como comércio de serviços e comércio de produtos de 

propriedade intelectual; O antigo sistema também trouxe os primeiros 

dispositivos sobre solução de controvérsias, com base nos quais o Sistema de 

Solução de Controvérsias da OMC foi construído. O principal objetivo do GATT 

era a diminuição das barreiras comerciais e a garantia de acesso o mais 

equitativo aos mercados por parte de seus signatários e não a promoção do livre 

comércio. Seus idealizadores acreditavam que a cooperação comercial 

aumentaria a interdependência entre os países e ajudaria a reduzir os riscos de 

uma nova guerra mundial.  
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O Acordo deveria ter um caráter provisório e vigorar apenas até a criação 

da Organização Internacional de Comércio (OIC). As negociações para tanto 

foram realizadas na Conferência de Havana em 1948, mas a OIC terminou não 

sendo criada em razão da recusa do Congresso norte-americano em ratificar o 

Acordo. Assim, o sistema idealizado em Bretton Woods ficou apenas com dois 

pilares – o FMI e o Banco Mundial. 

 

Atualmente o “GATT” significa um Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, 

aplicado dentre outros acordos existentes na OMC. Até 1994, oito rodadas do 

GATT discutiram, sobretudo, a redução de tarifas alfandegarias, porque estas 

tarifas criavam dificuldades para o livre comercio, objetivo que as grandes 

potências perseguiam.  

 

 Visando a diminuição dos conflitos entre os países ricos e pobres, os 

primeiros na manutenção do atual status quo de desenvolvimento econômico, e 

os pobres buscando esta superioridade econômica, novos temas foram incluídos 

nas negociações, como medidas antidumping e barreiras não tarifarias, nos 

anos 70, e comercio de produtos agrícolas e propriedade intelectual durante a 

Rodada do Uruguai (1986-94), o que culminou com um avanço institucional, a 

substituição do GATT pela Organização Mundial do Comercio (OMC), em 1994, 

em reunião na cidade de Marrakesh, no Marrocos. 

 

           3.2.3 – OMC 

 

O GATT foi o pai da OMC. Ela é uma organização permanente, com 

diretor, servidores, secretariado e sede permanente em Genebra. Para dirimir 

contenciosos comerciais, dotou-se de um órgão de solução de controvérsias, 

cujas soluções são soberanas e inapeláveis. 

 

Desde 1995, a OMC realiza reuniões ministeriais. A quinta delas, 

convocada em 2001, na cidade de Doha, no Qatar, deu o nome da conhecida 
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Rodada de Doha, que tinha como agenda uma novidade em relação às outras, a 

liberação do comercio internacional com o foco centrado sobre as necessidades 

dos países mais pobres, convertendo o comercio internacional em instrumento 

para aa promoção de maior igualdade entre as nações.  

 

O principal problema da Rodada Doha, ou seja, do comércio mundial, é 

a preocupação de cada país nos efeitos de uma política liberalizante que 

supostamente trariam desemprego em países que não estão aptos a concorrer 

de forma igual. Se as nações em desenvolvimento como Brasil e Índia querem 

que a União Europeia e os Estados Unidos diminuam os subsídios oferecidos 

pelo governo aos produtores, proporcionando a redução dos custos de 

produção, os países desenvolvidos querem em troca, a abertura aos produtos 

industrializados europeus e americanos. 

 

Apesar do fracasso da Rodada de Doha, sob o aspecto da produção de 

normas, ela deixa uma conquista importante: sem a participação definitiva dos 

emergentes em sua confecção, não se produzirão mais regras de comercio 

internacional. Do ponto de vista econômico estrutural, mostra que o Brasil é o 

líder do G-20, diferenciando-se dos países emergentes por possuir alta 

produtividade agrícola e aproximando-se dos países ricos por possuir alta 

produtividade industrial. Ademais a rodada nos confirmou a importância dos 

elementos de natureza politica e geopolítica e geoeconômica que o negociador 

leva em consideração. 

 

Haja vista o que vem sendo discutido nesta monografia, o Brasil realiza 

cerca de 95% do seu comércio exterior pela via marítima, o que aumenta e 

muito nossa responsabilidade na Amazônia Azul. 

 

 

 

 



32 
 

 
 

3.2.4 – Banco Mundial 

 

É uma instituição que completa a tríade de Bretton Woods para a 

criação e regulação do novo sistema internacional econômico pós - Segunda 

Guerra mundial. A sua tarefa inicial era financiar a reconstrução dos países 

devastados durante a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, sua missão 

principal é a luta contra a pobreza, através de financiamento e empréstimos aos 

países em desenvolvimento. Seu funcionamento é garantido por quotizações 

definidas e reguladas pelos países membros. 

 

O Banco Mundial dispõe de apenas duas instituições: o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e da Associação 

Internacional de Desenvolvimento (AID). O Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) possui 187 países membros, enquanto 

a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) tem 168 membros. Cada 

Estado membro do BIRD deve ser também um membro do FMI sendo que 

somente os membros do BIRD estão autorizados a juntar-se a outras instituições 

dentro do Banco. 

 

Em 2010, o poder de voto no Banco Mundial foi revisto para aumentar a 

voz dos países em desenvolvimento, notadamente a China.  

 

“Os países com maior poder de votos são: os Estados 

Unidos 16,39%,  Japão7,86%, China 4,42%,  Alemanha 4,49%, 

o Reino Unido 3,75%, França 4,30%, e Índia 2,91%. O Brasil 

aparece com 2,24%. (Página do FMI na internet).” 

 

 As mudanças foram trazidas com o objetivo de tornar o voto mais 

universal no que diz respeito às normas, baseadas em regras com indicadores 

mais objetivos e transparentes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Internacional_para_Reconstru%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Internacional_de_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_da_China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
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3.2.5- União Europeia 

 

Após o final da Segunda Guerra Mundial, caminhou-se para a 

integração europeia, que era vista por muitos como uma fuga das formas 

extremas de nacionalismo, que tinha devastado o continente. Era uma das 

formas de se buscar a paz, encontrando um equilíbrio político, social e 

econômico que buscava um maior equilíbrio entre as nações europeias. A 

primeira tentativa para unir os europeus foi a Comunidade Europeia do Carvão e 

do Aço (CECA) que, embora tendo o objetivo modesto do controle centralizado 

das indústrias do carvão e do aço dos seus Estados-membros. 

 

Os países fundadores da comunidade europeia foram: 

Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha Ocidental. 

 

Em 1957, estes seis países assinaram o Tratado de Roma, que 

prorrogou o período de cooperação no âmbito da Comunidade Europeia do 

Carvão e do Aço e criou a Comunidade Econômica Europeia (CEE), instituindo 

uma união aduaneira e a EURATOM - Comunidade para a cooperação no 

desenvolvimento de energia nuclear.  Em 1967, houve uma união destas 

comunidades em um único conjunto chamado Comunidades Europeias (CE). 

 

A União Europeia (UE), anteriormente designada por Comunidade 

Econômica Europeia (CEE), Comunidade Europeia (CE) e  Mercado Comum 

Europeu (MCE) é uma união supranacional econômica e política de 27 Estados-

membros, estabelecida após a assinatura do Tratado de Maastricht, em  sete de 

fevereiro de 1992, pelos doze primeiros países da antiga CEE, uma das 

três Comunidades Europeias. 

 

O principal objetivo econômico da União Europeia é promover uma 

economia de livre concorrência, sem barreiras comerciais no nível das 

mercadorias, dos capitais, dos seus cidadãos, incluindo o enfoque econômico de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Europeia_do_Carv%C3%A3o_e_do_A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Europeia_do_Carv%C3%A3o_e_do_A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Europeia_do_Carv%C3%A3o_e_do_A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Europeia_do_Carv%C3%A3o_e_do_A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econ%C3%B3mica_Europeia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%A3o_Aduaneira_Europeia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euratom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_nuclear
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econ%C3%B3mica_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econ%C3%B3mica_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Maastricht
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Europeias
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seus trabalhadores. Para cumprir tal objetivo, foram criados diversos 

mecanismos que asseguram estas liberdades. A Comissão Europeia regula os 

tratados no âmbito da concorrência e da livre circulação de mercadorias, capitais 

e trabalhadores; o Tribunal de Justiça da União Europeia é o mecanismo para 

garantir recursos das decisões a todos os cidadãos, entidades coletivas e 

Estados, e o Tribunal de Justiça da União Europeia vela para que caso a 

Comissão Europeia não aja em defesa dos Tratados para que este faça 

jurisprudência nesses assuntos. 

 

3.2.6 – MERCOSUL 

 

O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) foi criado em 26/03/1991 com a 

assinatura do Tratado de Assunção no Paraguai. Os membros deste importante 

bloco econômico da América do Sul  são:  Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai 

e Venezuela5.   

 

Embora tenha sido criado apenas em 1991, os esboços deste acordo 

datam da década de 1980, quando Brasil e Argentina assinaram vários acordos 

comerciais com o objetivo de integração. Chile, Equador, Colômbia, Peru e 

Bolívia poderão entrar neste bloco econômico, pois assinaram tratados 

comerciais e já estão organizando suas economias para tanto. Eles participam, 

até o momento, como países associados ao MERCOSUL. 

 

Para que o MERCOSUL atinja a construção de um Mercado Comum, 

deve concretizar seus objetivos, quais sejam:  

a) eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias no comércio entre os países 

membros;  

b) adoção de uma Tarifa Externa Comum (TEC);  

c) coordenação de políticas macroeconômicas;  

                                                 
5 A entrada da Venezuela estava condicionada à ratificação pelo Congresso dos demais países 
componentes do MERCOSUL. O congresso do Paraguai foi o último país a ratificar esta entrada, em 
meados de 2010.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Justi%C3%A7a_da_Uni%C3%A3o_Europeia
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/assuncao.htm
http://www.suapesquisa.com/blocoseconomicos
http://www.suapesquisa.com/geografia/america_do_sul.htm
http://www.suapesquisa.com/paises/argentina
http://www.suapesquisa.com/paises/brasil
http://www.suapesquisa.com/paises/paraguai
http://www.suapesquisa.com/paises/uruguai
http://www.suapesquisa.com/paises/venezuela
http://www.suapesquisa.com/paises/equador
http://www.suapesquisa.com/paises/colombia
http://www.suapesquisa.com/paises/peru
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d) livre comércio de serviços;  

e) livre circulação de mão-de-obra; e 

f) livre circulação de capitais. 

 

Os dois primeiros objetivos foram concluídos. Com isso, 

o MERCOSUL já preenche os requisitos para ser considerado uma União 

Aduaneira. 

 

3.2.7- UNASUL 

 

A UNASUL (União das Nações Sul-Americanas) é uma comunidade 

formada por doze países sul-americanos. Fazem parte da UNASUL, os 

seguintes países: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela. Panamá e México 

participam como membros observadores e poderão, futuramente, integrar a 

comunidade. 

 

O objetivo principal da UNASUL é propiciar a integração entre os países 

da América do Sul. Esta integração ocorrerá nas áreas econômica, social e 

política. Dentro deste objetivo, espera-se uma coordenação e cooperação 

maior nos segmentos de educação, cultura, infraestrutura, energia, ciências e 

finanças.  

 

Todas as Organizações Internacionais supracitadas representam e/ou procuram 

regular os interesses políticos, econômicos e sociais visando ao desenvolvimento como 

um todo das nações. 

 

 

 

 

 

http://www.suapesquisa.com/paises/suriname
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3.3 – Evolução do Direito Internacional Econômico 

 

A evolução recente do Direito Internacional Econômico se caracteriza, dentre 

outros aspectos de relevância, na vocação hegemônica da OMC. A sua construção 

modular, com um acordo que institui a OMC e um sistema de anexos que permite a 

inclusão de novos temas, abre as portas à inclusão de compromissos sobre algumas 

matérias que até aqui não encontraram um enquadramento multilateral. A Agenda de 

Doha veio demonstrar o potencial da OMC como fórum para a discussão, negociação e 

aplicação de novos acordos internacionais em matérias como a concorrência e o 

investimento. Mas o que é importante registar é a tendência para que a evolução do 

Direito Internacional Econômico venha a passar pela OMC e, através dela, pelas 

metodologias herdadas do GATT de 1947. 

 

“ Este desenvolvimento consolidará no futuro a “santíssima 

trindade” de Breton Woods, de organizações internacionais 

econômicas, como: a OMC, o FMI e o Banco Mundial. A par 

destas, as organizações de cooperação econômica como as 

organizações com finalidades de integração econômica, como a 

União Europeia (com um projeto mais amplo, ligado à integração 

política), o MERCOSUL e o NAFTA, integrarão uma segunda linha 

de desenvolvimento e experimentação das diferentes combinações 

de normas jurídicas de distintas fontes e naturezas como 

instrumentos de regulação das relações econômicas 

internacionais.” (SILVA, Miguel de Moura e, 2009) 

 

No que tange à Amazônia Azul, mais precisamente ao Direito e uso do Mar, a 

legislação internacional é fator preponderante para a harmonização econômica e 

impulsionadora do interesse de diferentes Estados, visando ao bem estar comum das 

sociedades mundiais. Para tal são regulados os direitos e deveres de cada Estado, que 

serão comentados no próximo capítulo. 
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4 – COMPETÊNCIAS E CONTROLE DA AMAZÔNIA AZUL 

 

Nas águas jurisdicionais brasileiras (AJB), o Brasil exerce direitos de soberania 

para efeitos de fiscalização, exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais. É 

evidente que a extensão da área importa não só em incorporação de riquezas e direitos 

de soberania. Proporcionalmente aos direitos, decorrem as responsabilidades. 

 

Dentre às principais ameaças à AJB, podemos listar: 

a) Pesca ilegal 

b) Ilícitos transnacionais, tais como: 

• Pirataria; 

• Narcotráfico; 

• Imigração ilegal; 

• Tráfico de armas, animais e seres humanos; e 

• Contrabando e descaminho. 

c) Ilícitos nacionais, como o furto ou roubo de navios; 

d) Crimes ambientais; 

e) Forças navais hostis, que resulta no aumento da capacidade dissuasória e 

novas ferramentas e sistemas para a proteção da Amazônia Azul. 

 

A grande preocupação refere-se ao fato do Brasil estar efetivamente preparado 

para investir em políticas de efetivo aproveitamento dos recursos e fiscalização, 

principalmente nas em grandes extensões de mar ainda não exploradas 

economicamente, que devem ser monitoradas e protegidas. 

 

 

 

4.1 - Competências das Organizações Federais  

 
As organizações públicas, em geral, possuem diversas finalidades, devendo 

atuar de forma integrada em suas esferas de competência. No que tange o Direito e 
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uso do mar, alguns órgãos públicos possuem concorrentes.  

 

Neste contexto nacional, encontram-se a Marinha, a Polícia Federal, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e a Receita Federal do Brasil. As competências dos 

órgãos Federais que atuam em conjunto com a Marinha nas ações de fiscalização 

realizadas na Amazônia Azul são:. 

 

 

4.1.1 Competência da Marinha do Brasil 

 

A Lei Complementar nº 97, de nove de junho de 1999, em seu artigo 17, 

IV, em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 142 da Carta Magna 

atribui à Marinha a competência específica para implementar e fiscalizar o 

cumprimento de leis e regulamentos, nas águas jurisdicionais brasileiras, em 

coordenação com outros órgãos do Poder Executivo Federal ou Estadual, 

quando se fizer necessária, em razão de competências específicas.  

 

“Assim, pela relevância das matérias relacionadas com o 

mar, foi atribuída à Marinha, de forma clara e precisa e de modo 

inquestionável, a competência específica sobre as questões legais 

relacionadas ao mar, em coordenação com outros órgãos de 

governo, federais ou estaduais, nas suas estritas áreas de 

competência. “(MOTA, 2008) 

 

 A Lei Complementar n° 117 de 02 de setembro de 2004, que modificou a 

Lei Complementar n° 97/2004, incluiu no seu artigo 17 a atribuição subsidiária 

particular de cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na 

repressão aos delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso 

do mar, Águas Interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio logístico, de 

inteligência, de comunicações e de instrução. Entendam-se essas atribuições 
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como subsidiárias, ou seja, não atinentes à defesa da pátria, da lei e da ordem e 

dos deveres constitucionais determinados. 

 

Em consonância com essa atribuição a Marinha vem atuando e 

estabelecendo acordos de cooperação com o Ministério do Ambiente; com a 

Receita Federal do Brasil e com o Departamento de Polícia Federal. 

 

“Nos ilícitos ocorridos fora do Mar Territorial, deverão ser 

observadas as normas do Direito Internacional, regulamentadas 

nos direitos de soberania e jurisdição do espaço marítimo em que 

o navio se encontra, para que, se for o caso, verificar-se a 

necessidade de autorização do Estado de bandeira e o possível 

uso da força.” (MOTA, 2008) 

 

4.1.2 Competência da Polícia Federal  

 
A Constituição brasileira estabelece no artigo 144 a estrutura da 

Segurança Pública do Estado, e determina, também, como um dos  órgãos 

responsáveis a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 

fronteiras, a Policia Federal     

 

A regulamentação do inciso III, do §1° do artigo 144 da Constituição 

Federal foi instituída pela Instrução Normativa nº 2, de 05 de junho de 1999 do 

Departamento de Polícia Federal, que disciplina a organização e o 

funcionamento das atividades dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima 

(NEPOM). Segue-se o artigo 1º da norma que define a atividade de Polícia 

marítima e seu âmbito de atuação:  

 

“Art. 1º - Considera-se Polícia Marítima a atividade de 

competência privativa do Departamento de Polícia Federal, 

exercida por seus servidores policiais, em âmbito nacional, pelo 
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Serviço de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras da 

DPMAF e, regionalmente, por intermédio de suas Unidades de 

Polícia Marítima, com atuação nos portos e mar territorial 

brasileiro, objetivando principalmente a prevenção e a repressão 

aos ilícitos praticados a bordo, contra ou em relação a 

embarcações na costa brasileira e, a fiscalização do fluxo 

migratório no Brasil (entrada e saída de pessoas), sem prejuízo da 

prevenção e repressão aos demais ilícitos de competência do DPF, 

inclusive estendendo-se além do limite territorial, quando se fizer 

necessário e observadas as normas específicas da Marinha do 

Brasil.” 

 

“Parágrafo único. Além do disposto no caput deste artigo, 

compreendem atividades de Polícia Marítima as providências ou 

medidas que devam ser implementadas nos portos, terminais e 

vias navegáveis, objetivando manter a segurança, quando não 

constituam atribuições específicas das Polícias Civil, Militar ou 

Forças Armadas.” 

 

 

4.1.3 Competência da Receita Federal do Brasil (RFB) 

 

A Receita Federal do Brasil tem por competência combater o contrabando 

relacionado com o uso do mar, das Águas Interiores e de áreas portuárias. A 

Receita Federal do Brasil e a Marinha do Brasil assinaram um acordo de 

cooperação na prevenção e repressão a crimes de repercussão nacional ou 

internacional, no uso de mar aberto, águas interiores e áreas portuárias. 

 

Atualmente, este convênio prevê apoio na parte logística, de inteligência, 

de comunicação e instrução. A Marinha ministrará cursos de formação e 

aperfeiçoamento de tripulantes de embarcações ao pessoal da RFB, podendo 
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prestar, ainda, entre outros, eventuais serviços de transporte, manutenção de 

embarcações e helicópteros para a RFB.  

 

4.1.4 Competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) 

 

O IBAMA possui o seguinte fim, em consonância com o artigo 2o da Lei no 

7.735 de 22/02/1989:  

 

“ I    - exercer o poder de polícia ambiental; 

II - executar ações das políticas nacionais de meio 

ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao 

licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 

autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes 

emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e III  - executar as 

ações supletivas de competência da União, de conformidade com 

a legislação ambiental vigente.” 

 

Compete ainda ao IBAMA, nos termos do mesmo artigo 27, II, da lei 

9.966/2000, 

 

“... efetuar o controle ambiental e a fiscalização dos portos 

organizados, das instalações portuárias, das cargas 

movimentadas, de natureza nociva ou perigosa, e das plataformas 

e suas instalações de apoio, apenas quanto às exigências 

previstas no licenciamento ambiental.” 

 

Conforme as legislações acima apresentadas, os órgãos federais 

apresentados acima, que são responsáveis pelo uso e Direito do Mar, atuam 

com finalidades distintas, porém interligados em uma rede de competências de 

modo a proteger, fiscalizar e defender nossa rica Amazônia Azul.  
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4.2 - Mentalidade Marítima 

 

 A história nos mostra em diversos episódios que os países que valorizaram o 

uso do Mar lograram êxitos não só geopolíticos, mas de desenvolvimento econômico 

acelerado. Podemos citar Portugal e Espanha na época das grandes Navegações, a 

Inglaterra, a partir do século XVII, O Japão, os Estados Unidos, a partir do final do 

século XIX, dentre tantos outros exemplos. Estes Estados compreenderam e buscaram 

seguir os seus preceitos por meio de políticas nacionais voltadas para a utilização do 

mar. 

 

Analisando o Poder Marítimo brasileiro, percebemos que o setor marítimo passa 

por oscilações de investimentos do Governo federal, muito que flutuando de acordo 

com a conjuntura econômica mundial. Esta falta de continuidade ao longo dos anos 

caracteriza a falta de uma mentalidade marítima no Brasil. 

 

A tendência atual do Brasil é de crescimento econômico acelerado nos próximos 

anos, apesar da estagnação econômica mundial. Tal fato se deve a melhor preparação 

brasileira às intempéries econômicas internacionais, devido a uma melhor 

reestruturação monetária e alto fluxo de caixa de nossas divisas, sem dúvida, 

motivadas pelo nosso parque industrial pujante e nossas exportações, para se citar 

alguns desses fatores. Entretanto, se não houver fortes investimentos no setor poderão 

aparecer barreiras ao crescimento do Brasil em curto prazo. Dentre as vulnerabilidades 

identificadas, destacam-se a fragilidade do sistema de transporte marítimo e a falta de 

capacidade do Poder Naval para o atendimento das tarefas de proteção e defesa da 

Amazônia Azul.  

 

Deve-se considerar a mudança do pensamento geopolítico brasileiro, mas 

precisamente na mudança percebida em nossa política externa, com alteração de 

enfoques e linhas de ação em favor da atribuição de maior importância para a fronteira 

marítima e para a projeção mundial do Brasil. A dependência nacional do transporte 

marítimo para a realização do comércio exterior e o potencial das reservas marítimas 
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de petróleo e gás natural como fontes de energia começam a ser percebidos pela 

população e pelos governantes como pontos ligados diretamente ao crescimento 

econômico, à segurança nacional e à projeção internacional do Brasil. 

 

“A constante divulgação, junto à sociedade e aos 

governantes, da importância da Amazônia Azul e do Poder 

Marítimo para o Estado deve ser incentivada para sustentá-lo em 

grau compatível com as reais demandas do Brasil, em condições 

de explorar as possibilidades que o mar oferece e responder às 

eventuais ameaças.” (SILVA, Alipio Jorge Rodrigues, 2007) 

 

 

 

5 - CONCLUSÃO - PERSPECTIVAS PARA A AMAZÔNIA AZUL  

 

“A possibilidade de transformar as oportunidades que o mar 

oferece em benefícios para os seus nacionais não tem sido igualmente 

aproveitada pelos diferentes Estados. O Brasil, infelizmente, não pode ser 

incluído entre aqueles que se destacam pela plena e efetiva utilização do 

mar.” (SILVA, Alipio Jorge Rodrigues, 2007). 

 

No atual cenário mundial, o Poder Marítimo mantém seu papel vital para o 

crescimento e para a segurança do Brasil e deve, de maneira eficiente e eficaz,  ser 

desenvolvido e incrementado, haja visto o papel geopolítico e econômico importante 

que o Brasil vem alcançando na égide internacional 
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“Para que nosso Poder Marítimo cresça, como um país continental 

e importante geopoliticamente, deve-se buscar uma melhor coordenação 

das ações governamentais voltadas para o setor marítimo que estão em 

andamento. A Marinha do Brasil poderia desempenhar este papel, 

buscando e verificando o cumprimento das metas estabelecidas. Para tal, 

ter-se-ia que deter o adequado poder político.” (SILVA, Alipio Jorge 

Rodrigues, 2007). 

 

Outra opção a ser considerada seria que a sociedade fiscalizasse e impusesse 

sua vontade baseada na mentalidade marítima, junto a seus representantes. 

Entretanto, isto requer anos de divulgação e conscientização nacional. 

 

Apenas com um poder marítimo forte, o Brasil poderá se fazer respeitado e 

defender seus recursos naturais extremamente necessários ao desenvolvimento da 

sociedade brasileira, bem como sustentar suas posições e pleitos no Sistema 

internacional vigente, através de participação cada vez mais assertiva nas 

Organizações Internacionais. 

 

Neste contexto, o Brasil poderá ser o primeiro país no mundo a ter sua proposta 

de ampliação de limites da PC aceita pela ONU, sob a égide da CNUDM III. Desta 

forma, faz-se mister que o Programa de reaparelhamento da Forças Armadas tenha 

continuidade e seja, efetivamente colocado em prática, a fim de que a Marinha de 

Guerra, possa cumprir seu papel constitucional e aplicar, quando necessário as tarefas 

do Poder Naval6, conjuntamente com o esforço diplomático nos organismos 

internacionais, conforme afirmou o Barão do Rio Branco, em 1904, em seu pensamento 

digamos de orientação teórico  realista7: 

 
                                                 
6 O Poder Naval tem como principais características de emprego: 1- A negação do uso do Mar ao 
inimigo; 2- O controle da área marítimo; 3- o poder dissuasório; 4- Projeção de poder sobre terra; 5- O 
bom uso do Mar; e 6- A diplomacia Naval, através de uma Esquadra condizente com a importância 
geopolítica e econômica do país. 
7 Teoria Realista das Relações Internacionais- Uma das principais teorias da disciplina Relações 
Internacionais. Representa, dentre diversas outras características, a vontade do Estado, sendo este, o 
principal Ator Internacional. 
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“ É muito bom discutir acordos tendo por trás de si uma esquadra 

com credibilidade.” 

 

Nesta conjuntura de desenvolvimento do poder marítimo, ao longo desta 

monografia pudemos verificar a presença assertiva do Direito Internacional e de seu 

ramo econômico nas questões dos tratados e costumes que regem o Direito e uso do 

mar, e, principalmente, nas implicações econômicas impostas a todos os Atores 

Internacionais em um mundo incutido em processo de globalização sem precedentes, 

na história da humanidade. 

 

Estas características observadas do Direito Internacional Econômico podem ser 

explicitadas de acordo com o que nos ensina o professor Celso Amorim: 

 

a) “ Interdependência (pode ser observada na dependência do mar pelos 

países costeiros em seu comércio exterior); 

b)  Sujeitos não tradicionais como destinatários (empresas Multinacionais 

e Transnacionais cada vez mais realizam acordos entre estados, em 

consonância com as leis nacionais destes estados); 

c) Maior efetividade das normas (elaboração de acordos, tratados, etc.); 

d) Dinamismo (adequação de acordo com as mudanças politicas e 

econômicas mundiais; (regulação através de Organizações 

internacionais); 

e) Não é autônomo, apesar de suas especificidades; e 

f) É um direito aplicado na economia.” 

 

O Direito Internacional Econômico é um instrumento fundamental para 

desenvolvimento dos países e da paz mundial. O Brasil deve contribuir ativamente na 

formulação de uma ciência jurídica mais apropriada aos países em desenvolvimento, 

principalmente aos da América do Sul, assumindo mais assertivamente o papel de líder 

regional deste bloco, já que este é um ramo do Direito Internacional que se consolida 

diariamente em importância e oportunidades. 
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Cabe ressaltar a evolução do deste Direito nas últimas décadas, adotando 

pleitos dos países do Sul, adotando um enfoque mais desenvolvimentista, sem 

abandonar seu cunho liberal, principalmente através de conquistas contra as relações 

comerciais assimétricas econômicas apresentadas no fórum da OMC.  

 

São muitos e complexos os desafios que atualmente se colocam ao Direito 

Internacional Econômico. Mas o que nos parece inquestionável é a existência de uma 

notável evolução no sentido jurídico das instituições nas quais se enquadram a 

economia internacional:  

 

“a gradual e ainda longe transformação de um sistema “power 

oriented”, ou seja, orientado pela força econômica, por um sistema mais 

globalizado e simétrico, “rule oriented”. ( SILVA, Miguel de Moura, 2006),  

 

O que enquadra o exercício desses poderes segundo regras elaboradas pelos 

processos de formação do Direito Internacional. 
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