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Aqui se aplica, com uma 
modificação óbvia, uma 
palavra forjada por Proudhon: 
“Quem diz humanidade, 
pretende enganar”. 
Carl Schmitt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E preciso logo embalsamá-lo: 
enquanto ele me conviva, vivo, 
estará sujeito a cortes, enxertos: 
terminará amputado do fígado 
João Cabral de Melo Neto 
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A Susane 
 
 
Para que meu amor floresça, peço-vos, 
não me procureis cá, 
que aqui já não me encontro. 
Das folhagens que me fiz, 
não restou cor qualquer; nem a terra 
que me escondia, em raiz, 
quis arranhar-me com seus grãos. 
 
Procurai-me no amarelo 
de um lírio que não mereci. 
Tanto amor, que não distingo 
os raios da flor da luz-princípio. 
- Como posso, em semente, 
espalhar-te por esta terra? 
 
Lírio que me trouxe à terra 
e me enlaçou ao sol! 
- Tu, que me arrebatas ao claro (eu, 
que temia os grandes sóis violentos), 
já me tornas o bem precioso 
e mais. 
 
Tanto sorriso que imploro 
para que tudo finde – 
o que nele fora está. 
Sorriso que não sei: 
o perfume inaudível 
ou o gosto que meus dedos confunde? 
 
- Toma o que não mais sou, aqui, 
em teus olhos (que eu não os canse!). 
Toma o meu amor. Não, 
ele não cansa, ele não cessa! 
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RESUMO 

 

 Esta tese pretende desenvolver uma narrativa sobre os usos feitos pelos internacionalistas da 

noção de patrimônio comum da humanidade aplicada aos fundos marinhos durante um curto espaço de 

tempo (1967-1994). 

 Nos últimos anos, a literatura internacionalista têm se interessado pelo tema da história do 

direito internacional. Embora esse interesse tenha trazido um maior grau de autoconsciência da 

disciplina do direito internacional, alguns problemas podem ser verificados nas novas formas de se 

fazer a história do direito internacional. 

 Tomando como base a metodologia histórica desenvolvida por J. G. A. Pocock, este trabalho 

enfatiza os contextos históricos em que estavam inseridas as discussões sobre o tema do patrimônio 

comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos. 

Um discurso proferido pelo Embaixador de Malta, Arvid Pardo, em 1967, perante a 

Assembléia-Geral das Nações Unidas, foi o estopim da noção no direito internacional. Durante a 

década de 1970, os Estados em desenvolvimento visualizaram o patrimônio comum da humanidade 

como uma maneira de construir uma nova ordem econômica internacional e corrigir as desigualdades 

entre os Estados desenvolvidos e os Estados em desenvolvimento. Mesmo tendo a Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, refletido principalmente o ponto de vista dos Estados 

em desenvolvimento, diversos acontecimentos ocorridos nas décadas de 1980 e 1990 levaram a 

comunidade internacional a estabelecer um novo tratado: o Acordo de Implementação da Parte XI da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1994, que alterou essencialmente a 

Convenção de 1982, baseado numa perspectiva de livre-mercado. 

 Internacionalistas acadêmicos ou práticos foram influenciados pelas mudanças nas relações 

internacionais do período, mas também a influenciaram por meio da construção de arcabouços 

jurídicos para explicar a noção de patrimônio comum da humanidade ou justificar interpretações de 

tomadores de decisão no cenário político. 
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ABSTRACT 

 

 This thesis aims to develop a narrative on the uses made by international lawyers, in a short 

period (1967-1994), on the notion of common heritage of mankind as applied to the deep seabed. 

 Over the last years, international law’s literature has focused on the issue of the history of 

international law. Although this focus on history has brought a new sense of self-consciousness to the 

discipline of international law, some problems may be identified in the new ways of making the 

history of international law. 

 Based on the historical methodology developed by J. G. A. Pocock, this work emphasizes 

historical contexts in which were inserted the discussions on the issue of the common heritage of 

mankind as applied to the deep seabed. 

 A speech made by Malta’s Ambassador, Arvid Pardo, before the United Nations General 

Assembly, in 1967, was the starting point to the notion in international law. During the 1970s, 

developing countries imagined the common heritage of mankind as a way to shape a new international 

economic order and correct inequalities among developing and developed countries. Although the 

1982 United Nations Convention on the Law of the Sea mainly reflected the developing countries’ 

perspective, changes occurred during the 1980s and the 1990s led the international community to 

establish a new treaty, the 1994 Agreement relating to the implementation of Part XI of the United 

Nations Convention on the Law of the Sea, which substantially changed the 1982 Convention based 

on a free-market perspective. 

 Academics or practitioners in international law were influenced by the changes in 

international relations in that period, but they also influenced international relations by making legal 

formulas to explain the notion of common heritage of mankind or justify interpretations made by 

decision-makers in the political scenario. 

 



 

INTRODUÇÃO 

Pede licença este autor para, de forma quase estranha, iniciar sua introdução com um 

delírio; mais precisamente, com um delírio descrito por um defunto autor. 

Em uma das passagens mais memoráveis da literatura brasileira, Machado de Assis, 

logo nas primeiras páginas de Memórias Póstumas de Brás Cubas, descreve com talento e 

ironia invulgares o delírio do personagem que dava título à obra. Após tomar forma de um 

barbeiro chinês e da própria Summa Theologica de São Tomás de Aquino, Brás Cubas, 

“restituído à forma humana”, era arrebatado por um hipopótamo que o levava “à origem dos 

séculos”. Durante o percurso, o personagem fazia uma cogitação ligeira, mas de uma 

profundidade tal que somente pode ser encontrada entre os delirantes. Assim, pensava: “dado 

que chegássemos ao fim indicado, não era impossível que os séculos, irritados com lhe 

devassarem a origem, me esmagassem entre as unhas, que deviam ser tão seculares como 

eles” (MACHADO DE ASSIS, 1990, pp. 19-20). 

Faço meu o medo do Brás Cubas. Mas, ainda assim, não deixo de querer cavalgar o 

hipopótamo. 

Este trabalho surge de uma crescente percepção do autor de que não há mais volta 

para o chamado giro historiográfico no direito internacional, mesmo que ele (o direito 

internacional) possa ser esmagado pelas unhas seculares. Se as linhas que se seguem não 

subscrevem a tese de que esse giro historiográfico é uma evolução do pensamento jurídico 
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internacional, elas certamente se fundam na idéia de que o giro historiográfico pode conduzir 

à consciência de que o direito internacional é, essencialmente, histórico. 

A forma aqui encontrada para chegar à “origem dos séculos” é modesta (hipopótamo 

a tossir?), mas como não sê-lo diante de algo tão grandiloqüente? 

O presente trabalho busca compor uma narrativa histórica dos usos feitos da noção 

de patrimônio comum da humanidade aplicada aos fundos marinhos pelos internacionalistas 

de um período determinado: os internacionalistas que refletiram sobre a noção, em seus 

diversos desenvolvimentos, entre o período de 1967 a 1994. Esse objetivo, no entanto, 

comporta explicitações. 

Embora o autor seja plenamente consciente das várias controvérsias surgidas em 

torno do termo “narrativa” nos estudos historiográficos (GALINDO, 2005, pp. 553-554), ele 

aqui é utilizado em um sentido mais consensual, que parece ser partilhado até pelos que 

fomentam as controvérsias. Como bem resumiu Jörn Rüsen: “O pensamento histórico, em 

todas as suas formas e versões, está condicionado por um determinado procedimento mental 

de o homem interpretar a si mesmo e a seu mundo: a narrativa de uma história” (RÜSEN, 

2001, p. 149). 

Como qualquer narrativa, a que aqui se apresenta é essencialmente particular, seja 

pela abordagem dada ao tema, pela escolha das fontes ou mesmo por sua abrangência. 

Como será mais bem explicitado no Capitulo 2, o método utilizado neste trabalho é, 

em linhas gerais, aquele utilizado pelo historiador neozelandês John Pocock. Esse tipo de 

método pretende enfatizar os contextos em que estão inseridos certos textos. Um texto não é 

produto isolado de um autor, mas reflete, inevitavelmente, o ambiente comum em que estava 

inserido. Autores apropriam-se da linguagem de outros e inauguram novas linguagens, mas 

sempre sendo influenciados por um período histórico determinado ou pela leitura feita do 

passado. É por essa razão que o presente trabalho visa a oferecer uma gama ampla de 
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posicionamentos, os mais diferenciados possíveis, sobre o tema em estudo. Algumas vezes, 

em determinadas partes de determinados capítulos, a referência a autores ou posicionamentos 

de Estados em seqüência pode parecer um tanto enfadonha. Ela busca cumprir, no entanto, a 

função de enfatizar que havia uma linguagem comum entre aqueles que se pronunciavam 

sobre o tema; ainda que houvesse divergência de interpretações, a descrição de um quadro 

amplo de posicionamentos demonstrava que existia uma linguagem comum comungada entre 

eles a fim de permitir mesmo o debate. 

É justamente na intenção de enfatizar contextos lingüísticos que a escolha das fontes 

precisa ser demasiado ampla. De um lado, é necessário apresentar um quadro da posição de 

vários Estados sobre o tema; de outro, é preciso identificar o posicionamento de diversos 

autores que produziram sobre o tema. Por essa razão, precisou-se recorrer a publicações 

especializadas que transcrevem posicionamentos de Estados esposados em reuniões 

internacionais ou em importantes decisões internas. Do mesmo modo, são trazidos vários 

autores que se pronunciaram sobre o tema em questão. Porém, isso leva a outra questão. 

A produção intelectual e diplomática sobre o tema dos fundos marinhos foi imensa, 

especialmente entre as décadas de 1970 e 1980. Quanto à produção intelectual, não apenas 

juristas se ocupavam do tema, como também economistas, geógrafos, geólogos, oceanógrafos, 

biólogos, para citar alguns exemplos. Por sua vez, em vários momentos, as negociações 

diplomáticas para a criação de um regime aplicado aos fundos marinhos se embrenhavam em 

aspectos técnicos não necessariamente jurídicos, como: desejabilidade econômica de 

imposição de políticas de restrição de produção de minerais, viabilidade econômica e técnica 

de prospecção de minerais em altas profundidades marinhas, necessidade de preservação 

ambiental na área a ser aproveitada, dentre outros. 

O presente trabalho visa a analisar um aspecto específico do tema dos fundos 

marinhos, qual seja, a noção de patrimônio comum da humanidade aplicada a essa área. É 
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importante ressaltar que a noção também poderia ser estudada em outras subdisciplinas do 

direito internacional. Já na década de 1970, o termo foi consagrado no Tratado da Lua e, a 

partir de então, passou a ser reivindicada sua aplicação, por exemplo, à Antártica, ao meio-

ambiente, aos direitos humanos, aos recursos genéticos.1 Mas disso não se preocupam os 

capítulos que se seguem. Embora o patrimônio comum da humanidade seja, hoje, um termo 

bastante disseminado no direito internacional, parece fora de dúvida que foi no direito do mar, 

e referentemente aos fundos marinhos, que ele mais se desenvolveu – com um aparato 

institucional, inclusive -, mesmo tendo em conta o Acordo de Implementação da Parte XI da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

As fontes bibliográficas aqui trazidas, portanto, tentam ser amplas possíveis no que 

se refere ao tema do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos, mas 

restritas o suficiente para não abranger outros aspectos pouco relevantes do debate sobre os 

fundos marinhos ou sobre a aplicação do patrimônio comum da humanidade em outras 

subdisciplinas do direito internacional. 

O título deste trabalho, ao se referir ao termo patrimônio comum da humanidade, 

utiliza-se de um outro termo de apoio, qual seja: noção. Isso pode significar, à primeira vista, 

já uma tomada de posição sobre a juridicidade de um patrimônio comum da humanidade. Se 

essa é a impressão causada, é preciso desmanchá-la. 

Dos diversos trabalhos que estudaram o patrimônio comum da humanidade, poucos 

deles buscaram resolver a questão prévia de saber se patrimônio comum da humanidade é 

uma noção, um conceito ou um princípio. Um estudo contemporâneo sobre o tema esmiuçou 

a questão para concluir que o patrimônio comum da humanidade se trataria de um conceito, 

                                                
1 Para um resumo mais recente das principais aplicações do patrimônio comum da humanidade em vários 
campos do direito internacional, ver BASLAR, 1998. Especificamente no campo ambiental os instrumentos têm 
preferido utilizar-se da expressão “interesse comum da humanidade”. Desse modo, “[a] noção recém-proposta se 
inspira em considerações de ordre public internacional. Aparece como um derivativo do enfoque anterior do 
‘patrimônio comum’, visando mudar a ênfase da partilha de benefícios resultantes da exploração de riquezas 
ambientais a uma partilha justa ou eqüitativa das responsabilidades na proteção ambiental, e as necessárias ações 
concertas neste propósito como uma dimensão social e temporal” (CANÇADO TRINDADE, 1993, p. 49). 
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rejeitando sua qualificação como noção ou princípio, doutrina, regime, ideal, dentre outros 

(BASLAR, 1998, pp. 1-7). No período analisado, no entanto, raramente havia estudo 

sistemático sobre saber qual o termo mais adequado a ser utilizado junto a patrimônio comum 

da humanidade. Percebe-se uma tendência – que não pode ser considerada propriamente 

rígida – pelo termo “princípio” quando se pretendia afirmar o patrimônio comum como 

pertencente ao domínio jurídico; quando se almejava negar tal juridicidade, era mais freqüente 

o uso de termos como noção ou conceito. 

Na narrativa desenvolvida, intenta-se reconstruir o contexto lingüístico dos autores e 

dos representantes dos Estados até mesmo na preferência pelo uso de termos. Assim, quando 

se estiver referindo a um posicionamento externado sobre a questão, tentar-se-á preservar o 

termo dado ao autor do posicionamento: seja princípio, conceito ou outro qualquer. Mas isso 

ainda não responde o porquê de o título utilizar o termo noção. 

O termo noção é o utilizado por mais se assemelhar ao de idéia – a representação 

mental de algo. Noção parece fornecer um denominador comum aos defensores e detratores 

do patrimônio comum, pois não significa, ainda, um conjunto de idéias concatenado – como 

quer dizer conceito - nem algo que invoca, especialmente no campo jurídico, uma conotação 

normativa - como é o caso de princípio. Isso não impede, como já se disse, que ao se 

reconstruir os contextos lingüísticos, termos como conceito e princípio sejam descartados; ao 

contrário, eles são expressamente utilizados. 

O marco temporal considerado (1967-1994) é curto, porém informado por diversas 

descontinuidades (assim como por continuidades). Evidentemente que, em algumas situações, 

especialmente nos capítulos 3 e 6, será necessário remeter-se a posicionamentos esposados 

sobre algumas questões antes de 1967 e depois de 1994; porém isso é feito tomando como 

pressuposto que tais posicionamentos são ancilares ao debate sobre o patrimônio comum da 

humanidade desenvolvido no período assinalado da segunda metade do século XX. 
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Tratar de história jurídica em um período tão recente como o século passado traz 

algumas conseqüências, merecendo duas delas serem lembradas. 

A primeira diz respeito à proximidade temporal do período estudado com a era atual. 

Por muito tempo se pensou que o historiador somente deveria se dedicar a tempos 

mais remotos, pois tratar de períodos mais próximos obnubilaria sua independência ou 

objetividade na análise histórica. Tal perspectiva não mais persiste entre a melhor 

historiografia hoje produzida. 

Em primeiro lugar, porque há estudos consistentes e extremamente responsáveis, 

especialmente na França, em torno do que se convencionou chamar de história do tempo 

presente – que aplica métodos históricos à investigação do presente e leva a sério o conceito 

do imediato para a história (CHAUVEAU E TÉRTART, 1999, pp. 7-37). Este trabalho não chega a 

se enquadrar como uma obra sobre história do presente, mas a existência de estudos adotando 

tal perspectiva confirma que o tempo remoto não é o único objeto de uma ciência histórica. 

Em segundo lugar, embora historiadores possam variar em termos do rigor em que 

conduzem suas pesquisas, não mais se pode falar em completa objetividade na investigação 

do passado. Boa parta da historiografia atual não contesta isso (GADDIS, 2003, pp. 41-45). O 

mundo é, essencialmente, o que fazemos dele (seja por meio da linguagem, seja por meio de 

idéias puramente abstratas). E, ainda que haja um mundo que não seja feito por nós, nunca 

será possível impor ao gênio humano que acredite, sem oposições, que o mundo existe 

objetivamente.  

A segunda conseqüência gerada pelo fato de se fazer história do direito tomando 

como objeto um período ocorrido ainda no século XX guarda relação com a circunstância de 

que o direito – aí se incluindo o direito internacional – não mais é um discurso essencial para 

a tomada de decisões políticas, como foi há alguns séculos. Como bem ressalta Marcus Faro 

de Castro: “o direito foi a disciplina ou conjunto de práticas e métodos intelectuais que – 
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desde a época de Roma antiga até o século XVII – se ocupou de gerar materiais constitutivos 

do exercício da autoridade, no que se refere às relações políticas entre pessoas de 

comunidades distintas” (CASTRO, 2005, p. 105).2 Mas essa proeminência do direito e, 

especificamente, do direito internacional, já não mais poderia ser percebida na segunda 

metade do século XX (pp. 105- 115). 

Conforme será visto mais detalhadamente no Capítulo 2, o presente trabalho adota 

uma definição ampla do termo internacionalista. Assim, para compreender a reflexão desses 

indivíduos sobre a noção de patrimônio comum da humanidade é necessário perquirir o que 

internacionalistas acadêmicos – autores dedicados ao direito internacional – pensavam sobre o 

tema, mas também a postura dos internacionalistas que serviam a instituições (como 

Governos, por exemplo). Ora, no segundo caso torna-se mais difícil identificar uma postura 

dos internacionalistas independentemente da perspectiva adotada pelas instituições a que 

serviam. Muitas vezes perdidos na burocracia de um Estado ou de uma organização 

internacional, ou ainda envolvidos na persecução de fins que não os seus próprios, não era 

possível identificar uma individualidade nesses internacionalistas. No entanto, na medida em 

que é certo que seus posicionamentos informavam a conduta dos Estados, torna-se importante 

analisar o posicionamento dos Estados. Estes, ao menos no debate sobre o patrimônio comum 

aplicado aos fundos marinhos, eram influenciados pela atuação de juristas internacionalistas. 

Mas isso não significa – e a observação de Castro é determinante nesse sentido – que o 

posicionamento dos Estados era movido, exclusivamente, por considerações jurídicas 

formuladas por internacionalistas. Eram também determinantes as considerações formuladas 

por indivíduos que se utilizavam de outros discursos legitimadores, como a economia, a 

ciência política, as ciências militares, por exemplo. 

                                                
2 A antiga importância do direito e, especialmente, do direito internacional, no debate político, pode ser 
identificada também na importância que a filosofia outorgava ao tratamento da dimensão jurídica das relações 
internacionais. Esse ponto foi bem lembrado por Habermas, de maneira rápida, em um escrito recente – ao 
lembrar a contribuição de Francisco Suárez, Hugo Grocius, Samuel Pufendorf e Immanuel Kant -, numa 
aparente tentativa de retomar o direito internacional como tema caro à filosofia. Ver HABERMAS, 2006, p. 113. 
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Essas considerações merecem ser feitas para enfatizar que, quando abordadas, neste 

trabalho, as posições dos Estados, isso significa que elas eram informadas também pela 

perspectiva de internacionalistas, mas não exclusivamente ou, às vezes, determinantemente, 

por ela. 

A tese é dividida em seis Capítulos. 

O primeiro deles apresenta uma revisão bibliográfica sobre as recentes discussões 

com implicações metodológicas para o estudo da história do direito internacional. O capítulo 

também pretende apontar alguns pontos que marcam as discussões ou que deveriam marcá-

las. Alguns desses pontos são retomados na conclusão a fim de ressaltar como a narrativa 

histórica deste trabalho, de algum modo, os espelha. 

O segundo capítulo pretende apresentar a metodologia utilizada. Após algumas 

considerações procedimentais e após situar a narrativa proposta no campo da história 

intelectual, adota-se explicitamente – como já ressaltado – o método contextualista de John 

Pocock, esmiuçando-o em seus pontos pertinentes para o trabalho. 

O terceiro capítulo trata do período curto que se inicia em 1967, com a proposta de 

Pardo para que se declarem os fundos marinhos como patrimônio comum da humanidade, e 

finda com a aprovação da Resolução 2749, de 1970. Busca-se aqui situar a proposta de Pardo 

no contexto dos vários debates acerca da apropriação nacional de faixas cada vez maiores das 

plataformas continentais e sua repercussão, até culminar com um consenso sobre o tema 

expresso na citada Resolução 2749. 

Englobando o período de 1970 até a adoção do texto final da Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, o quarto capítulo – o mais extenso de todos – trata do 

período rico em que se desenrolaram os preparativos e os trabalhos propriamente ditos da III 

Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Esse período marca o ápice do 
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confrontamento entre norte e sul sobre a elaboração de um regime de patrimônio comum da 

humanidade aplicado aos fundos marinhos. 

Os desenvolvimentos ocorridos entre 1982 e 1990 são o objeto do quinto capítulo, 

mais precisamente, da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar até as consultas 

do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre temas importantes relacionados às disposições 

da dita Convenção relativas à mineração nos fundos marinhos. Fator marcante nesses anos foi 

a ferrenha oposição americana à Parte XI da Convenção de 1982 – relativa aos fundos 

marinhos – e seu impacto nas relações internacionais. 

O último capítulo percorre o período de 1990, quando as citadas consultas do 

Secretário-Geral das Nações Unidas se iniciam, até a adoção do texto final do Acordo de 

Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. O 

Acordo modificou sensivelmente o sistema disposto originalmente na Convenção de 1982, 

consagrando em seu interior a perspectiva do princípio do livre mercado na condução do 

aproveitamento dos recursos disponíveis na área dos fundos marinhos. 

Ao final, algumas conclusões são apresentadas. 

Por último, faz-se necessário um pequeno aviso sobre as citações feitas no texto. 

Em virtude da pouca bibliografia existente em língua portuguesa sobre o assunto, a 

maioria das obras consultadas não está vertida ao vernáculo. Com o intuito de facilitar a 

compreensão, trechos citados são devidamente traduzidos. As traduções foram feitas pelo 

autor e qualquer equívoco acaso existente deve a ele exclusivamente ser atribuído. Alguns 

poucos instrumentos formais não disponíveis em língua portuguesa, como resoluções da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas, não foram traduzidos. No entanto, nas raras vezes em 

que se fez preciso citar o conteúdo de tais instrumentos, escolheu-se a versão em espanhol, 

que é língua oficial das Nações Unidas, pela sua proximidade com a língua portuguesa. 



 

1 UMA NOVA HISTORIOGRAFIA DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

“So all my best is dressing old words new, 
Spending again what is already spent”. 

William Shakespeare 
 

1.1 Introdução 
 

Já se tornou um truísmo, entre os especialistas em direito internacional, afirmar que a 

realidade internacional somente pode ser compreendida na sua complexidade mediante o 

recurso à história. Ou seja, de maneira bastante simples, defende-se a necessidade de se 

estudar a história para se entender o direito internacional atual. 

Argumentos desse tipo, dotados de uma generalidade excessiva, tendem muito mais a 

contribuir para uma falsa compreensão do papel da história no direito internacional do que a 

permitir um discurso jurídico pluridisciplinar a abarcar a história. Levar adiante tais 

argumentos pode gerar pelo menos três tipos de conseqüências. 

Em primeiro lugar, afirmar que o direito internacional contemporâneo somente pode 

ser compreendido numa dimensão histórica reduz o foco da investigação da história do direito 

internacional na medida em que estimula a vê-la como um mero instrumento para a 

construção da dogmática jurídico-internacional. Isso pode levar não apenas a uma 

hierarquização das disciplinas jurídicas – situando a história do direito em um patamar 

inferior -, como também pode inibir ou impedir a pesquisa histórico-jurídica com objetivos 

extra-dogmáticos ou não imediatamente dogmáticos.  
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O argumento acima exposto dá, em segundo lugar, a falsa compreensão de que a 

própria investigação histórica resolveria os problemas concernentes a uma adequada 

compreensão do direito internacional contemporâneo. Qualquer pesquisador de história sabe 

muito bem que seu papel visa a contribuir, muitas das vezes, para a problematização de um 

tema específico do que para o oferecimento de soluções aos mesmos temas. Além disso, 

conforme afirmou Outi Korhonen, os internacionalistas procuram a história por explicação e 

orientação, e quando conseguem apreender os detalhes históricos, suspiram: “Ah, agora eu 

vejo!”. Mas a pergunta que permanece é: “O que realmente nós [os internacionalistas] 

vemos?”. O fato é que a história carrega uma série de suposições não examinadas, como, por 

exemplo, a influência de um pensamento positivista no discurso jurídico internacional ou da 

idéia de soberania no sistema internacional (KORHONEN, 2000, pp. 45-46). 

A terceira conseqüência tem a ver com a dimensão metodológica que se perde 

quando se propõem argumentos tão genéricos. Antes de se utilizar a história para se entender 

melhor o direito internacional contemporâneo, é preciso tomar certas opções metodológicas 

que, sem dúvida alguma, afetarão a percepção do passado e a sua conseqüente interferência 

no presente. É bem verdade que qualquer pesquisa no campo da história do direito 

internacional parte de uma determinada metodologia. No entanto, a conseqüência específica 

que se quer ressaltar é: há um debate metodológico (e prévio) a ser travado antes de se obter 

qualquer utilidade do passado, a partir da pesquisa histórica, para o presente. Em outras 

palavras, deve-se ter a plena convicção de que um mesmo tema histórico pode ser enfrentado 

de diversas maneiras por diferentes autores. 

Evitar que as três citadas conseqüências ofereçam uma séria resistência à construção 

de uma historiografia do direito internacional parece ser uma das principais prioridades para o 

pesquisador da área. O presente capítulo, no entanto, pretende versar mais detidamente apenas 

sobre a terceira – embora as duas primeiras possam ser esparsamente tratadas no correr do 
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trabalho. O motivo da escolha recai no fato de que, postas as grandes questões no campo 

metodológico e escolhidas as principais premissas, abordar as duas primeiras conseqüências 

passa a ser não propriamente fácil, mas sensivelmente mais claro – no sentido de serem 

explicitadas as regras do jogo ou ao menos de se saber que as regras do jogo não foram 

explicitadas. 

Se, de fato, nenhuma área do direito internacional parece ter sido tão pouco 

explorada pelos especialistas como a história da disciplina (NEFF, 2003, p. 31), isso terá uma 

sensível repercussão se se adentrar a dimensão metodológica. As questões de metodologia da 

história do direito internacional, além de serem esquecidas pelos internacionalistas, muitas 

vezes são relegadas a um segundo plano. As razões de tal atitude são inúmeras. Uma delas 

parece, no entanto, sobressair. Ao que tudo indica, o discurso jurídico-internacional do pós-II 

Guerra adotou um senso de pragmatismo que produziu efeitos deletérios no estudo da teoria e 

da história do direito internacional. As inúmeras discussões que enriqueceram sobremaneira o 

debate da historiografia passaram quase à margem dos juristas especialistas em direito 

internacional. Isso produziu (e ainda vem produzindo) um déficit metodológico nos estudos 

de história do direito internacional. Tal déficit vem sendo suprido, de alguma maneira, pelos 

estudos de internacionalistas ligados à chamada newstream do direito internacional ou estudos 

que, de alguma maneira, pretendem romper com as formas mais tradicionais de se fazer a 

história da disciplina. No entanto, como se verá, mesmo o debate metodológico que se tem 

travado entre tais autores ainda parece estar aquém do desejável. 

Poder-se-ia argumentar que o referido déficit somente pode ser encontrado tomando 

em conta o que historiadores de formação produziram, e que um método jurídico próprio para 

a investigação histórica existe. Assim, seria impróprio falar em déficit. Também esse tema 

será tratado posteriormente, mas, de antemão, pode-se contra-argumentar, sucessivamente: 1) 

é duvidoso, como argumentam muitos historiadores do direito (em geral), defender a 
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existência de uma metodologia da história propriamente jurídica; 2) falar de um déficit 

metodológico tomando como parâmetro um outro discurso (o historiográfico, no presente 

caso) não significa querer transpor sem adaptação as discussões nele ocorridas. 

Antes, no entanto, do tratamento das questões metodológicas a que se propõe este 

capítulo, faz-se necessário um breve escorço sobre a produção historiográfica recente do 

direito internacional. Evidentemente, seria impossível fazer um balanço de toda essa produção 

– seja porque tal tarefa demandaria um tempo razoável, seja porque as limitações lingüísticas 

do autor não permitiram um quadro verdadeiramente completo. A análise será restrita, 

portanto, às obras que têm despertado um maior interesse por parte da comunidade acadêmica 

de internacionalistas nos últimos anos (especialmente da década de 1990 do século XX para 

frente) – seja porque vêem a história do direito internacional de uma maneira “conservadora”, 

seja porque a vêem de uma maneira “avant-garde”. As obras de caráter mais geral – como 

manuais e livros-texto - serão excluídas. Em um recente levantamento sobre as instituições e 

os internacionalistas que têm produzido sobre história do direito internacional, Reino Unido, 

Finlândia, Japão Holanda, Estados Unidos e Alemanha foram tomados como exemplos. Suíça, 

Bélgica, França e Itália foram mencionadas como apenas possuindo pesquisadores isolados 

(HUECK, 2001, pp. 207-208). Talvez por essa razão, boa parte da produção na área tem sido 

escrita em língua inglesa, sendo o European Journal of International Law e o Journal of the 

History of International Law /Revue d’histoire du droit international,3 talvez, os maiores 

divulgadores das pesquisas – sem contar obras específicas publicadas. 

O objetivo da análise bibliográfica é provar que os últimos anos têm demonstrado 

uma crescente preocupação com o tema da história do direito internacional, embora a 

percepção sobre a necessidade de ser suprido o citado déficit metodológico ainda não seja tão 

intensa quanto o desejado. 

                                                
3 A primeira revista, embora em um período inicial divulgasse artigos em línguas francesa e inglesa, nos últimos 
anos tem veiculado trabalhos apenas nesta última língua. A segunda revista, embora ainda bilíngüe (francês e 
inglês), dá um espaço demasiadamente maior aos artigos em inglês. 
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Está em curso, portanto, aquilo que poderia ser chamado de giro historiográfico no 

direito internacional, que significaria: 

 

“uma constante e crescente necessidade por parte dos internacionais de revisar (ou mesmo confirmar) 
a história do direito internacional e estabelecer ligações entre o passado e a situação presente das 
normas internacionais, instituições e doutrinas. O giro historiográfico também envolve a necessidade 
de superar as barreiras que separam a teoria da história da disciplina” (GALINDO, 2005, p. 541). 

 

A produção bibliográfica abaixo resumida demonstra bem como se tem operado esse 

giro historiográfico. 

 

1.2 O Estado da Arte nos Estudos historiográficos do Direito Internacional 
 

Especialmente desde os anos 1990 do século passado, uma série de estudos sobre a 

história do direito internacional tem vindo à baila com uma vigorosa intensidade. Os meios de 

divulgação desses estudos também têm recrudescido. 

O European Journal of International Law, editado pelo Instituto Universitário 

Europeu, de Florença, há mais de uma década, vem publicando – sem uma regularidade 

definida – uma seção da revista denominada The European Tradition in International Law, 

em que internacionalistas quase sempre contemporâneos discutem a obra e a vida de autores 

“canônicos” do direito internacional. O primeiro número da revista – saído no ano de 1990 – 

publicou análises da obra de Georges Scelle, no que se seguiram estudos sobre Dionizio 

Anzilotti, Alfred Verdross, Hersch Lauterpacht, Hans Kelsen, Charles de Visscher e, mais 

recentemente, Alf Ross. Além disso, há um espaço razoável para a publicação de estudos 

históricos não vinculados necessariamente a um autor clássico específico.4 

                                                
4 Um outro importante periódico europeu especializado em direito internacional – Leiden Journal of 
International Law - programou para, a partir do ano de 2006, a publicação de uma seção, nos moldes do 
European Journal of International, mas dedicada a autores “da periferia”. O primeiro autor a ser estudado será o 
chileno Alejandro Alvarez. 
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Em 1999, foi lançada uma revista totalmente dedicada ao estudo da história do 

direito internacional. O Journal of the History of International Law/Revue d’histoire du droit 

international vem sendo publicado regularmente, proporcionando um campo mais amplo de 

discussão sobre temas históricos do direito internacional. 

Outros periódicos, especialmente aqueles vinculados a Instituições de Ensino 

Superior nos Estados Unidos, têm publicado vários artigos sobre o tema; livros com uma 

pretensão de captar de maneira monográfica ou panorâmica a história do direito internacional 

têm aparecido, embora numa velocidade menos intensa que aquela verificada na produção 

veiculada em revistas especializadas. 

Quanto aos estudos propriamente ditos, pode-se destacar alguns autores que vêm se 

dedicando, desde há algum tempo, aos temas históricos do direito internacional. 

David Kennedy, talvez o autor mais antigo da chamada newstream – ele mesmo 

parece ter batizado essa “nova corrente” e servido de guia para muitos dos novos autores que 

por ela enveredam – tem atribuído uma grande importância à história em suas análises acerca 

do direito internacional contemporâneo. A doutrina de Kennedy talvez represente o melhor 

exemplo da influência do pós-modernismo nos estudos jurídicos internacionais.5 Embora 

termos como pós-modernismo sejam extremamente obscuros, abarcando uma série de 

movimentos que pouco se entendem, pode-se dizer que Kennedy teria uma grande afinidade 

com o estruturalismo e o pós-estruturalismo franceses. Ele mesmo já fez questão de enfatizar 

a “estrutura” na denominação de um de seus poucos livros International Legal Structures 

                                                
5 Anthony Carty, ao analisar a obra International Legal Structures, afirma que Kennedy não seria ainda um pós-
modernista, mas “o último dos modernistas” no Direito internacional, porque ele não leva até as últimas 
conseqüências o questionamento do contexto do discurso que ele desconstrói. Parece, no entanto, que com 
trabalhos posteriores, Kennedy rompe a “barreira modernista” para afirmar – o que aqui nos interessa – que o 
direito internacional é uma disciplina historicamente condicionada – sendo este, segundo o próprio Carty, um 
argumento tipicamente pós-modernista no direito (CARTY, 1991, pp. 70-78). 
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(KENNEDY, 1987); outras vezes reivindicou explicitamente doutrinas estruturalistas e pós-

estruturalistas (v.g. KENNEDY, 1998, p. 7; KENNEDY, 2000, pp. 335-500).6 

O estruturalismo de Kennedy se mostra em sua forma de escrever a história do 

direito internacional de duas maneiras bastante marcantes. Primeiro, a análise de fontes – 

como textos doutrinários – não propriamente como constituintes de sentido, mas como 

reveladoras de uma estrutura maior. Segundo, a insistência no fato de que a história da 

disciplina deve ser encarada observando-se as suas descontinuidades.7 Dois de seus textos que 

tratam com bastante vagar a história da disciplina demonstram isso. 

Em A new stream of international legal scholarship, Kennedy faz questão de citar 

poucos autores. Quando se dispõe a citar alguma obra, escolhe a de autores ditos canônicos – 

como um dos mais famosos manuais de direito internacional dos Estados Unidos: Cases and 

Materials on International Law, de Henkin, Pugh, Schachter e Smit, na sua 3ª edição, de 

1987. O objetivo não é vangloriar a obra ou fortalecer o seu caráter canônico; ao contrário, a 

idéia é mostrar que até mesmo os autores canônicos representam um reflexo de estruturas 

mais profundas – sugerindo a tão propalada “morte do autor”, de que falava, dentre outros, 

Foucault. Ele mesmo faz questão de afirmar que na obra citada se encontram 

convenientemente resumidos os principais movimentos da narrativa clássica da história do 

direito internacional (KENNEDY, 1988, p. 18). 

Mais recentemente, em um interessantíssimo estudo sobre a imagem que os 

internacionalistas construíram do direito internacional do século XIX, Kennedy demonstra 

explicitamente que sua intenção é observar a história enfatizando não suas continuidades, mas 

suas descontinuidades. Embora outros textos deixem esse projeto claro, International Law 

                                                
6 O estruturalismo de Kennedy parece também receber influência de Duncan Kennedy, igualmente professor de 
Harvard, com quem David Kennedy desenvolve um intenso debate e que nunca faz questão de obscurecer nas 
notas de agradecimento de sues trabalhos. Sobre o estruturalismo de Duncan Kennedy, especialmente quando 
utilizado em suas obras sobre história do direito, ver FISHER III, 1997, pp. 1073-1079. 
7 Esse uso constante da idéia de descontinuidade na história está presente em um dos mais importantes 
pensadores do estruturalismo – embora ele mesmo não aceitasse esse rótulo -, Michel Foucault (POSTER, 1982, p. 
151). 
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and the Nineteenth Century: History of an Illusion serve de exemplo por ser um trabalho 

intensamente voltado para o referido projeto. A tese central de Kennedy, nesse estudo, é 

provar que o direito internacional do século XX, para se afirmar como uma disciplina que 

favorece a prática, em detrimento da reflexão sobre a teoria, constituiu uma imagem do século 

XIX que não representa a complexidade do período. Em verdade, o internacionalista do 

século XX trataria o século XIX como um período muito distante, mais distante que o século 

XVII, por exemplo, onde para muitos se situaria o começo da disciplina, em 1648. Sensos 

comuns – ainda em voga nos meios acadêmicos – de que o século XIX permitiu a ascensão do 

positivismo como forma de pensar o ordenamento jurídico internacional ou o recrudescimento 

da noção de soberania constituir-se-iam imagens que o internacionalista do século XX criou 

para reconstruir sua própria disciplina. É o esquecimento do século XIX que Kennedy busca 

provar, a descontinuidade entre a história do século XIX e do século XX, refletida na doutrina 

dos especialistas em direito internacional (KENNEDY, 1996, pp. 385-420).8 

Embora David Kennedy talvez tenha sido o primeiro a pensar um projeto de 

renovação do direito internacional conhecido como newstream, Martti Koskenniemi parece 

ser, dos internacionalistas vinculados a essas novas correntes, o mais bem sucedido nos 

círculos acadêmicos mais tradicionais do pensamento jurídico-internacional atual. Mesmo 

criticando o status quo da doutrina e da prática do direito internacional, Koskenniemi já 

ocupou a chefia da Consultoria Jurídica do Ministério das Relações Exteriores da Finlândia, é 

membro do tradicional Institut de Droit International, da Comissão de Direito Internacional 

da ONU, e proferiu, no ano de 2004, um curso na também tradicional Academia de Direito 

                                                
8 É de se notar que essa leitura de Kennedy, não obstante possa nutrir de outras influências, guarda uma 
semelhança muito grande à chamada análise enunciativa descrita por Foucault em seu A Arqueologia do Saber. 
A semelhança fica clara se se observa uma caracterização que o autor francês fez da citada análise: “[a] 
particularidade da análise enunciativa não é despertar textos de seu sono atual para reencontrar, encantando as 
marcas ainda legíveis em sua superfície, o clarão de seu nascimento; trata-se, ao contrário, de segui-los ao longo 
de seu sono, ou, antes, de levantar os temas relacionados ao sono, ao esquecimento, à origem perdida, e de 
procurar que modo de existência pode caracterizar os enunciados, independentemente de sua enunciação, na 
espessura do tempo em que subsistem, em que se conservaram, em que são reativados, e utilizados, em que são, 
também, mas não por uma destinação originária, esquecidos e até mesmo, eventualmente, destruídos” 
(FOUCAULT, 2004, pp. 139-140). 
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Internacional da Haia. Alguns autores atribuem essa boa acolhida ao fato de que Koskenniemi 

evitou os excessos das correntes críticas e sempre levou em consideração a doutrina do direito 

internacional (CRYER, 2002, p. 931). A razão parece ser não apenas essa. 

Se fosse possível falar em um cânone dos autores da newstream – talvez falar em 

cânone nesse caso já implicaria na subversão do projeto da “nova corrente” -, certamente os 

dois nomes que não poderiam deixar de ser incluídos, pela qualidade e impacto de suas obras, 

seriam o de David Kennedy e o de Martti Koskenniemi. Comparado a Kennedy, o estilo de 

escrita de Koskenniemi é extremamente mais palatável. Embora seu senso de ironia seja 

aguçado, não chega a ser mordaz como o de Kennedy. Nesse sentido, os trabalhos de 

Koskenniemi podem ser muito mais facilmente lidos. De outro lado, os trabalhos de 

Koskenniemi não são tão voltados à academia norte-americana como os de Kennedy. A 

reconstrução do direito internacional que pretende Kennedy atrela-se a uma perspectiva norte-

americana sobre a disciplina. Por exemplo, em um de seus últimos (e ambiciosos) estudos – 

When renewal repeats: thinking against the box -, Kennedy busca romper com as posições 

doutrinárias cíclicas que sempre remontam a dicotomias entre jusnaturalismo e positivismo. 

No entanto, a análise dessas dicotomias que se repetem restringe-se a posições adotadas 

praticamente apenas por autores norte-americanos (KENNEDY, 2000, pp. 335-500). Os estudos 

de Koskenniemi, por sua vez, buscam atingir mais intensamente um público europeu – talvez 

por sua origem finlandesa -, sem esquecer completamente os desenvolvimentos doutrinários 

nos Estados Unidos. 

Em seus escritos iniciais, Koskenniemi, assim como Kennedy, se associava também 

a estruturalistas e pós-estruturalistas. A vinculação, em sua primeira grande obra de impacto, 

From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument, aos métodos das 
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referidas correntes de pensamento, fica patente.9 Como ele mesmo deixa claro na introdução 

do trabalho, seu objetivo é “discutir os domínios da teoria e da doutrina como um todo 

unificado, tanto exemplificando uma estrutura similar de oposições argumentativas como 

revelando as mesmas presunções”. Assim, todo argumento jurídico, tanto teórico como 

doutrinário, seria um “movimento entre um conjunto limitado de posições argumentativas 

disponíveis”, tornando-se necessário deixar explícito: “1) o que são tais posições; 2) que 

operações intelectuais levam a elas; 3) o que alguém precisa assumir a fim de acreditar que 

tais posições e operações são justificadas” (KOSKENNIEMI, 1989, p. xviii). Sua já clássica 

análise do argumento jurídico internacional como apologético – que faz ausentar a referência 

ao conteúdo normativo do direito – ou utópico – quando se perde a dimensão concreta do 

direito - é uma clara aplicação da oposição argumentativa (também chamada “duplos”) 

revelando as mesmas presunções a que ele se refere. Daí porque muitos juristas advogam, em 

sua visão, a necessidade de serem integradas as duas dimensões: normativa e concreta 

(KOSKENNIEMI, 1989, p. 5). 

Embora From Apology to Utopia seja uma exuberante e erudita tentativa de 

compreensão do discurso jurídico internacional, o próprio Koskenniemi considerou o seu 

projeto inacabado. Em 2002, o autor finlandês viu publicado o seu The Gentle Civilizer of 

Nations: The Rise and Fall of International Law, 1870-1960, uma tentativa realmente 

vigorosa de propor um novo enfoque sobre a história do direito internacional.  

São duas as teses principais (que ele prefere chamar intuições), esposadas pelo autor, 

em The Gentle Civilizer of Nations. Primeira, entre 1869 e 1885 surgiu uma nova 

autoconsciência e um novo entusiasmo por parte dos internacionalistas. Isso levaria à 

conclusão de que o direito internacional moderno não se inicia com as obras de Grocius, 

Vattel ou outros, mas com a formação do Institut de Droit International ou a criação da Revue 

                                                
9 É preciso ressaltar, no entanto, que no mesmo From Apology to Utopia, ele ressalta que não usa, para sustentar 
sua tese, o aparato técnico-conceitual do estruturalismo, da semiótica ou da filosofia desconstrutivista 
(KOSKENNIEMI, 1989, p. xxiv) 
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de Droit International et de législation comparée. Segunda, o que quer que tenha surgido a 

partir de 1869, findou-se aproximadamente em 1960. A conseqüência desse fim (ou queda) 

teria levado a um pragmatismo jurídico despolitizado, de um lado, e a uma verdadeira 

colonização do direito internacional por agendas políticas imperialistas, de outro. A ascensão 

de um discurso jurídico pouco propenso a debates teóricos ou a emergência de um discurso 

novo – o das Relações Internacionais – que excluía, e ainda em grande parte exclui, o direito 

internacional, seriam prova disso (KOSKENNIEMI, 2002a, pp. 3-4).10 

Levando as duas intuições às últimas conseqüências, Koskenniemi examina os 

desenvolvimentos do direito internacional durante esse amplo11 período de cerca de 90 anos, 

na Alemanha, na França, no Reino Unido (através da análise da obra de Hersch Lauterpacht) e 

nos Estados Unidos. Ao final do livro, Koskenniemi advoga a defesa de uma chamada 

“cultura do formalismo”. 

Tomando como referencial as contribuições do filósofo político Ernesto Laclau, que 

formula a possibilidade de um universalismo fundado negativamente – a partir da idéia de 

falta (lack) – assim define o internacionalista finlandês a “cultura do formalismo”: 

 

“Uma cultura de formalismo pode ser caracterizada como uma prática que se funda em argumentos 
formais que estão disponíveis a todos, em condição de igualdade. Ela [a cultura de formalismo] 
procura persuadir os protagonistas (juristas, tomadores de decisão) a se distanciarem 
momentaneamente de suas preferências e adentrarem em um terreno onde tais preferências possam ser 
justificadas, ao invés de serem tidas como certas, tomando como referência padrões que são 
independentes de suas posições particulares ou interesses” (KOSKENNIEMI, 2002a, p. 501). 

 

A repercussão da adoção dessa chamada “cultura do formalismo” na obra de 

Koskenniemi ainda não foi detidamente analisada – o próprio Koskenniemi parece ainda não 

ter desenvolvido todo o potencial dessa teoria (ou não-teoria, como ele preferiria) (CRYER, 

2002, pp. 945-948; GALINDO, 2005, pp. 556-557). Alguns analistas chegam a afirmar que The 

                                                
10 Chegando a conclusões semelhantes, mas sob a perspectiva da Teoria das Relações Internacionais, ver 
CASTRO, 2005. 
11 Embora, como se discutirá posteriormente, ele, assim como outros autores ligados à newstream, certamente 
por influência de Foucault, afirme que prefere trabalhar com períodos de tempo curtos. 
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Gentle Civilzer of Nations, como um todo, representa uma evolução sensível na obra de seu 

autor. Assim, enquanto em From Apology to Utopia, Koskenniemi procurava uma autoridade 

para seguir – daí as excessivas referências às obras, por exemplo, de Foucault e Derrida – The 

Gentle Civilizer of Nations mostra um estágio de maturidade em que a originalidade e as 

idéias próprias tornam menos importante a busca da autoridade (MÜLLERSON, 2002, p. 732). 

Se isso significa uma desvinculação a idéias estruturalistas ou pós-estruturalistas, somente as 

obras posteriores de Koskenniemi poderão dizer. No momento, a partir da análise do livro em 

si, a resposta merece ser negativa. 

Na parte introdutória do livro, reivindica Koskenniemi novamente o estruturalismo – 

em especial a produção de Foucault – para afirmar que a melhor produção na área de história 

do direito internacional tem “enfatizado as descontinuidades, ao invés das continuidades; a 

relação entre narrativas e poder; assim como os delineamentos da autonomia disciplinar a fim 

de levar a cabo manobras sutis de inclusão e exclusão”. E um dos traços mais marcantes da 

disciplina do direito internacional, segundo o autor, é o seu exacerbado eurocentrismo 

(KOSKENNIEMI, 2002a, p. 9). 

Desse modo, o estruturalismo ainda produz uma influência marcante na obra – 

especialmente histórica – do internacionalista finlandês. 

A maior contribuição de The Gentle Civilizer of Nations consiste no fato de que faz 

Koskenniemi incorporar definitivamente à história a sua teorização sobre o direito 

internacional. Ele explicita que a concepção de seu livro se deve à crítica de que From 

Apology to Utopia analisava a estrutura do argumento jurídico internacional, mas falhava em 

inserir as práticas argumentativas dos internacionalistas em um contexto histórico. A ausência 

da história tornou, admite, sua análise estática. Incorporar a história significa dizer que essas 

práticas argumentativas variam conforme o lugar o espaço. Essa conjugação entre história e 

teoria do direito internacional proporcionou um “giro historiográfico” na obra de 
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Koskenniemi (GALINDO, 2005, pp. 539-559), abrindo espaço para um “giro historiográfico” 

entre todos os estudos teóricos do direito internacional. 

Os escritos doutrinários de Philip Allott, professor aposentado da Universidade de 

Cambridge, de há muito são conhecidos como uma proposta de renovação da disciplina do 

direito internacional. Embora autores como David Kennedy constantemente mencionem de 

um esforço que ele e outros – aí se incluindo Allott – têm empreendido para modificar o 

direito internacional contemporâneo, as propostas deste último parecem bem distantes 

daquelas professadas por outros membros da newstream, especialmente os mais ligados à 

herança do critical legal studies (como o próprio David Kennedy, Martti Koskenniemi ou 

Anthony Carty). Allott já foi definido como um iconoclasta e um idealista, sendo que essa 

segunda característica o faria radicalmente diferente dos demais membros da newstream 

(SCOBBIE, 2003, p. 79) 

As teorias de Allott parecem possuir um grau muito extremado de abstração,12 o que 

sem dúvida faz com que suas propostas não sejam de todo compreendidas e ainda não tenham 

obtido uma devida (e merecida) atenção - se comparadas com as de Koskenniemi, por 

exemplo. Assim como Kennedy ou Koskenniemi, é difícil pensar a obra de Allott sem uma 

referência constante à história. Merece destaque, no entanto, um trabalho seu que inaugurou o 

primeiro número do Journal of the History of International Law /Revue d’histoire du droit 

international: International Law and the Idea of History. 

Diferentemente de outros autores ligados à newstream, Allott não percebe a história 

do direito internacional de maneira particularizada13 – a partir das memórias que cada cultura 

jurídica guarda do direito internacional - mas de uma forma universal. Disso decorre a 

vinculação estreita entre a história e o direito internacional. Este seria “o direito de um 

                                                
12 Veja-se, por exemplo, talvez o seu trabalho mais famoso, Eunomia: new order for a new world (ALLOTT, 
1990). 
13 A leitura da história do Direito internacional de Kennedy, Koskenniemi e outros parece se caracterizar por essa 
particularização (a história dos Direito internacional entre internacionalistas norte-americanos, alemães, 
franceses, ingleses etc.), como se verá. 
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sistema social que é produto de muitos passados, os passados de todas as sociedades 

humanas”. Seria “uma universalização dos valores pré-existentes não meramente de uma 

sociedade em particular, mas de todas as sociedades humanas” (ALLOTT, 1999, p. 1). No 

entanto, sabe ele que a humanidade não possui história, mas histórias. Por isso, sustenta: 

 

“a consciência social da humanidade é preenchida com uma ausência e uma presença. A ausência é a 
ausência de uma história de suas histórias, a ausência do que chamamos segunda memória, uma 
consciência presente da sociedade de seu próprio passado. A presença é uma conseqüência daquela 
ausência” (ALLOTT, 1999, p. 19). 

 

Após digressões sobre os níveis de memória existentes e sua relação com a 

concepção de humanidade e de direito internacional, Allott chega a uma conclusão sobre o 

papel da história do direito internacional. Assim, 

 

“a história jurídica internacional é uma necessária parte da história da sociedade internacional. A 
escrita da história intrínseca do direito internacional - a história do próprio direito - reformará nossa 
consciência da identidade, do funcionamento e da potencialidade do direito internacional como 
direito. A escrita da história extrínseca do direito internacional - seu relacionamento com a história de 
outros fenômenos sociais - reformará nossa consciência do papel do direito internacional na formação, 
reforma e reconstrução da sociedade internacional. Em particular, ela reconstruirá a idéia do direito 
internacional de si próprio, tanto a perspectiva externa daquela idéia (a teoria de seu relacionamento 
funcional com o comportamento que ela condiciona) e a perspectiva interna (a lógica de sua validade 
para com aqueles cujo comportamento ela condiciona)” (ALLOTT, 1999, p. 20). 

 

Embora as teorias de Allott possam ser acusadas de pouco factíveis ou idealistas, não 

se pode deixar de negar traços de grande originalidade na sua forma de encarar a história do 

direito internacional. Isso, por si só, já o coloca entre os autores que buscam reformar os 

estudos históricos na disciplina. 

Um estudioso que tem dedicado boa parte de seu esforço acadêmico para empreender 

pesquisas no campo é Nathaniel Berman. 

Berman se especializou em um tema aparentemente pequeno da história do direito 

internacional: a relação entre direito internacional e nacionalismo. No entanto, como ele 

mesmo vem provando, essa relação, que ocupa um espaço privilegiado nas concepções de 
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passado dos internacionalistas contemporâneos, mostra-se rica em explorações históricas 

como poucas outras. 

Em um de seus mais importantes (e longos) estudos, “But the alternative is 

despair”: European nationalism and the modernist renewal of International Law, Berman 

busca identificar uma mudança perpetrada até as fundações do direito internacional, realizada 

por internacionalistas do entre-guerras. Segundo sustenta, esses especialistas partiram da idéia 

de que deveriam ser rejeitados dois princípios basilares do direito internacional anterior a I 

Guerra Mundial: o positivismo estatista – em que o direito internacional fazia derivar a sua 

autoridade do consentimento entre os Estados e somente estes proporcionavam uma realidade 

para a construção de um direito internacional científico - e o nacionalismo liberal - que 

percebia, desde o século XIX, que uma entidade diferente daquela em que se fundara o direito 

internacional desde os seus primórdios deveria ser privilegiada: a nação ou o povo; assim, as 

identidades nacionais deveriam substituir o poder do Estado como o princípio fundamental da 

ordem pública européia. Mas a grande inovação trazida pelos juristas do entre-guerras 

dedicados ao nacionalismo foi passar ao largo “da dicotomia entre o positivismo estatista e o 

nacionalismo liberal em favor de uma afirmação simultânea do direito internacional e de uma 

abertura às forças vitais do nacionalismo” (BERMAN, 1993, p. 1803). Assim, o direito 

internacional seria mais sofisticado que aquele que se fundava no positivismo estatista, 

incorporando a força do nacionalismo e lhe dando um viés jurídico. Berman sustenta, 

tomando em conta as profundas modificações no âmbito da cultura, no mesmo período, que a 

renovação do direito internacional operou dentro da “matriz modernista” - que incorporava 

impulsos revolucionários em obras sofisticadas. Foi na “aliança” – que se mostrava como uma 

justaposição, e não como uma síntese - entre o “experimental” e o “primitivo” que os 

internacionalistas do entre-guerras produziram uma nova estatura para as nações e uma nova 

autonomia para a comunidade internacional. Tudo isso levava, no entanto, a um paradoxo: a 
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renovação do direito internacional residia na simultânea cooperação e oposição entre os dois 

pólos (BERMAN, 1993, pp. 1804-1806). 

Tal qual Nathaniel Berman, Anthony Anghie é, essencialmente, um historiador do 

direito internacional. Embora sua obra seja ainda em grande parte influenciada principalmente 

pelos trabalhos de David Kennedy, Anghie leva bastante em conta em suas pesquisas – e 

nisso reside a originalidade de seus trabalhos - a literatura desenvolvida pela chamada “crítica 

pós-colonial”. O estudo da influência do colonialismo (e seus legados) na construção de um 

suposto sistema jurídico internacional universal é essencial, segundo ele, para a compreensão 

do direito internacional atual. Embora o autor dedique vários trabalhos à temática, cabe aqui 

destacar dois deles: Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-

Century International Law e Colonialism and the birth of International Institutions: 

Sovereignty, Economy, and the Mandate System of the League of Nations. 

Em Finding the Peripheries, Anghie busca analisar a influência que o positivismo 

exerceu na construção do direito internacional durante e após o domínio colonial europeu. 

Sugere ele que a doutrina de juristas positivistas constituiu aquilo que se pode chamar de uma 

“‘dinâmica da diferença’: a postulação da existência de uma lacuna entre as nações civilizadas 

e não-civilizadas e a necessidade da adoção de técnicas positivistas a fim de justamente suprir 

a referida lacuna” (ANGHIE, 1999, p. 5). 

Como instrumento daquela dinâmica, o positivismo construiu um conceito de 

soberania pretensamente neutro, excluindo o que remontasse a idéias de moralidade e justiça. 

Essa abordagem se mostraria adequada, uma vez que, segundo ele, a soberania somente 

poderia ser entendida em termos de seu relacionamento complexo com o colonialismo e as 

distinções raciais e culturais que o próprio positivismo gerou e reforçou (ANGHIE, 1999, pp. 

59-60). Nesse espectro de neutralidade, a soberania se mostrava de maneira diferenciada para 

europeus e não-europeus. A aquisição da soberania pelos não-europeus, imposta pelos 
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europeus, implicava na negação da autoridade e das peculiaridades culturais de determinados 

povos. Como sustenta: “[s]oberania representa, em nível mais básico, uma afirmação do poder 

e da autoridade, um meio pelo qual um povo pode preservar e afirmar a sua cultura 

característica. Para o mundo não-europeu, contudo, a soberania era a negação completa de 

poder independente, autoridade e autenticidade.” (ANGHIE, 1999, p. 62). 

Mas o positivismo estava longe de representar uma doutrina infalível. Ao invés de 

afirmar que a expansão colonial européia pôs uma série de problemas que foram devidamente 

resolvidos pela simples aplicação de ferramentas intelectuais do positivismo, Anghie enfatiza 

que os positivistas estavam engajados em uma constante luta para definir, subordinar e excluir 

o nativo não-civilizado; os problemas coloniais colocaram uma série de desafios significativos 

e, em última análise, insuperáveis, para o positivismo e suas pretensões de desenvolver 

doutrinas que fossem capazes de levar devidamente em conta a personalidade jurídica dos 

povos nativos (ANGHIE, 1999, p. 7). 

Entretanto, enquanto o positivismo visava a excluir os povos não europeus da 

chamada “família das nações” – através da dicotomia civilizados/não-civilizados -, o sistema 

de mandatos foi criado para buscar a integração dos mesmos povos excluídos. Essa 

integração, todavia, trazia no seu bojo diversos problemas originados com o colonialismo. 

Esse é o principal objeto de análise de Anthony Anghie em Colonialism and the birth of 

International Institutions (ANGHIE, 2002, p. 515). Para o autor, o colonialismo moldou o 

caráter das instituições internacionais em seus anos iniciais e isso serviria de bom indicativo 

para compreender as instituições como são na atualidade e desmistificar a idéia de que a 

descolonização seria apenas um tema a demandar soluções pragmáticas, sem interferir em 

questões mais gerais, como aquelas ligadas ao caráter e à natureza do direito internacional 

(ANGHIE, 2002, pp. 516-517). Nesse estudo, Anghie toca novamente em duas questões 
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tratadas em Finding the Peripheries: a existência de dois tipos de soberanias e a chamada 

dinâmica da diferença. 

Quando a soberania foi transferida para as antigas colônias, produzindo dois tipos de 

soberania, uma aplicada aos não-Europeus e outra aplicada aos europeus, a idéia de 

“igualdade” soberana dos Estados ruía por completo; um conceito neutro de soberania dava 

azo à perpetuação, por exemplo, de desigualdades econômicas, mantendo-se abstratamente 

intacto. Isso significava a possibilidade de um sistema universal, cuja universalidade teria sido 

construída à custa dos povos colonizados, posteriormente considerados como sujeitos 

soberanos de direito internacional (ANGHIE, 2002, p. 520).  

Anghie também explora a questão da diferença cultural – um dos cernes de sua 

pesquisa, como ele mesmo faz questão de enfatizar. Para ele, levar a sério a idéia de diferença 

cultural significa sustentar que o direito internacional não deve ser visto - como vêem, 

segundo defende, muitos doutrinadores da atualidade - como um problema concernente à 

ordem entre diferentes soberanias, mas como um problema de diferença cultural (as 

diferenças que os internacionalistas utilizaram para fazer distinções como aquelas entre 

nações civilizadas e nações não-civilizadas). A idéia de diferença cultural, por sua fez, faz 

gerar a chamada “dinâmica da diferença”, que consiste em uma série de manobras, como: 1) a 

postulação da diferença entre os mundos europeu e não-europeu; 2) a construção de doutrinas, 

tecnologias e instituições que visam a suplantar a diferença entre europeus e não-europeus, 

visando a alcançar a uniformidade e a universalidade do sistema; 3) a freqüente aplicação de 

sanções quando os povos “não-civilizados” falham em cumprir com as doutrinas e tecnologias 

universalizantes. A dinâmica da diferença também teria, no século XIX, operado para excluir 

as sociedades do cenário internacional e facilitar a sua absorção no sistema como colônias, ou 

seja, entidades europeizadas (ANGHIE, 2002, pp. 518-519). 
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Com instrumentos teóricos diferentes daqueles utilizados pelos autores ligados à 

newstream, Benedict Kingsbury tem se destacado como um internacionalista extremamente 

preocupado com as questões históricas do direito internacional. Uma das principais diferenças 

da abordagem teórica de Kingsbury em relação à newstream, é que ele não torna o foco 

central de suas pesquisas as descontinuidades da história do direito internacional, mas sim as 

continuidades. Mais especificamente, nos estudos dedicados aos temas históricos, Kingsbury 

busca apreender a relevância de grandes internacionalistas e seu impacto na construção de 

grandes tradições do pensamento jurídico-internacional, relevantes até os dias de hoje. 

Hugo Grocius, Alberico Gentili e Lassa Oppenheim têm sido os principais autores 

cujas obras vêm sendo estudadas por Kingsbury – embora a atenção dada ao primeiro seja 

nitidamente maior que aquela dada aos dois últimos. Vários estudos de Kingsbury abordaram 

a questão das tradições. Três deles, no entanto, merecem ser lembrados. Em A Grotian 

Tradition of theory and practice?: Grotius, Law, And Moral Skepticism in the thought of 

Hedley Bull, Kingsbury faz interessantes incursões sobre a necessidade de encontrar uma mais 

adequada metodologia para se abordar a obra de Grocius. Por sintetizar argumentos de 

trabalhos anteriores e contrapor os trabalhos de Grocius e Gentili dentro da chamada tradição 

grociana, Gentili, Grotius, and the extra-european world se mostra também como de grande 

relevância. Em relação a Oppenheim, há apenas um estudo dedicado especificamente a ele e a 

sua tradição: Legal Positivism as Normative Politics: International Society, Balance of Power 

and Lassa Oppenheim’s Positive International Law. 

A Grotian Tradition of theory and practice?: Grotius, Law, And Moral Skepticism in 

the thought of Hedley Bull revela diversas opções metodológicas tomadas por Kingsbury que 

ainda influenciam sua obra histórica. Ao fazer menção às obras de Quentin Skinner, J.G.A. 

Pocock e Richard Tuck – a chamada Escola de Cambridge da história das idéias políticas – 

Kingsbury se associa à chamada análise contextualista da história intelectual. Nesse sentido, 
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sustenta que a análise de determinado autor deve necessariamente se referir ao contexto 

intelectual em que vivia. E a análise sobre os contextos torna imprescindível a investigação 

sobre o vocabulário normativo disponível ao autor analisado, sua formação, influências e a 

conexão existente entre seus textos e os debates e circunstâncias políticas, teológicas, sociais e 

intelectuais. A adesão de Kingsbury à análise contextualista da história intelectual o leva a 

tratar com cuidado o problema de uma “herança” ou “tradição” grociana. Lembrando outros 

estudos que também abordaram Grocius, afirma que muitos trabalhos tratam o chamado “pai 

do direito internacional” fora de seu próprio contexto; a obra de Grocius serve de motivo para 

interpretar contextos contemporâneos aos autores que sobre ele escrevem (KINGSBURY, 1997, 

pp. 3-33). 

Em Gentili, Grotius, and the extra-european world, Kingsbury busca traçar as 

posições de Grocius e Gentili – muitas vezes convergentes, mas também divergentes - em 

face de grandes transformações por que passava a realidade internacional, notadamente a 

relação entre os povos europeus e os povos não-europeus e a ascensão de novas formas de 

cristianismo. Para Kingsbury, ambos os autores poderiam ser considerados jusnaturalistas, 

mas com algumas diferenças. Enquanto Gentili combinava uma compreensão pluralístico-

pragmática da sociedade internacional com julgamentos normativos baseados em uma visão 

de mundo mais estreita, constituída por seus próprios compromissos morais, religiosos e 

políticos; Grocius teria ido um pouco mais longe a fim de construir um robusto sistema 

filosófico jusnaturalista, que acreditava ser verdadeiramente universal. Assim, enquanto 

Grocius buscava solucionar as diferenças que a sociedade internacional começava a 

apresentar com um sistema de direito natural acessível pela razão; Gentili possuía aspirações 

universalistas pragmáticas e não sistemáticas, e seus julgamentos normativos eram fundados 

mais em seu próprio mundo moral e cultural (KINGSBURY, 2000, pp. 39-60). 
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Nesse estudo, Kingsbury dedica algumas linhas aos problemas metodológicos de se 

estudar autores clássicos. Por exemplo, defende, novamente, que é necessário estudar autores 

em seu próprio contexto intelectual e histórico, e grupos de textos relacionados. Assim, 

segundo sugere, é possível evitar uma tendência para o anacronismo ou a inocência na 

pesquisa histórica. Nessa linha, menciona a existência de estudos críticos – especialmente os 

de Anthony Carty e David Kennedy - que sustentam que abordar autores clássicos com 

reverência ou nostalgia é nada mais que uma política ou uma ideologia de “culto ancestral” 

(ancestorworship). Também lembra que a reticência de alguns, no que tange à abordagem de 

autores clássicos, se funda na percepção de que tal abordagem somente revelaria projetos que 

tendem a construir o direito internacional como uma disciplina cujo progresso e continuidade 

podem ser vistos desde o século XVI até os dias de hoje. Levando em consideração tais 

observações, Kingsbury ressalta que o significado de autores clássicos como Grocius e Gentili 

não tem o condão de torná-los guias para que o mundo em que eles viveram reapareça, mas na 

durabilidade e na arquitetura das abordagens que desenvolveram para lidar com problemas 

que persistem até os dias de hoje. 

A grande originalidade do trabalho de Kingsbury, contudo, é perceber como as 

tradições do pensamento de Grocius e Gentili influenciam as concepções contemporâneas de 

direito internacional. Ele constata que certa noção de pluralismo, altamente aclamada pela 

Escola Inglesa das Relações Internacionais e normalmente considerada como fundada em uma 

concepção grociana, já estaria presente nos trabalhos de Gentili, anteriores aos de Grocius. 

Tal pluralismo seria animado tanto pelo pragmatismo como pelo universalismo: a guerra seria 

tolerada, quando necessária, e o princípio da balança de poder, defendido, para fins de 

manutenção do sistema. Assim, aqueles que se empenham na guerra ou na política da balança 

do poder não estariam ipso facto fora do sistema. 
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Em nível de continuidade ou persistência das idéias de Grocius (ou Gentili?), 

constituidoras de uma verdadeira tradição grociana no direito internacional, Kingsbury 

identifica algumas correntes de pensamento atuais. Embora a influência expressa de Grocius 

tenha declinado, muitas variantes de um “projeto grociano” têm sobrevivido. Kingsbury inclui 

nesse rol muito do pensamento sobre direitos humanos, elementos da teoria feminista, a 

Escola de New Haven, movimentos pacifistas e ramos libertários do liberalismo internacional. 

Tais teorias, defensoras da idéia de universalidade do direito internacional como um sistema 

normativo, para serem funcionais, precisariam ser pluralistas, tendo de acomodar diferenças 

de cultura, crença, padrões socioeconômicos e organização política. Portanto, a associação 

entre universalismo e necessidades práticas faz com que o subjetivismo encontrado na obra de 

Gentili – constituidor do que se veio a chamar de projeto grociano – se tornasse ainda bastante 

relevante para a prática do direito internacional. 

Embora Kingsbury afirme a necessidade de se observar o contexto em que certos 

autores analisados se encontravam – o que abarca necessariamente o pensamento de outros 

pensadores da época –, nesse estudo, ele se restringe à análise de poucos autores, como 

Montaigne. Além do fato de este último ser canônico, somente a sua análise não permite um 

panorama amplo do contexto. Muitas vezes, quando ele trata de outros autores, é sob a 

perspectiva de Gentili ou Grocius (os autores que eles citam em suas respectivas obras). O 

mesmo se poderia dizer do primeiro estudo. 

Em Legal Positivism as Normative Politics: International Society, Balance of Power 

and Lassa Oppenheim’s Positive International Law, Kingsbury retoma a análise das tradições 

do pensamento jurídico internacional. A escolha, dessa vez, recaiu sobre um autor que 

exerceu e ainda exerce (e esse é um dos argumentos do trabalho) extrema influência sobre o 

discurso jurídico internacional, especialmente entre os internacionalistas britânicos: Lassa 

Oppenheim. A tese central que o estudo busca provar é a de que o positivismo de Oppenheim, 
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na sua defesa da separação entre direito e moral, é fundado em suas próprias idéias políticas. 

Oppenheim, portanto, não encarava o positivismo como uma forma de reprimir ou excluir 

considerações políticas na análise do direito; ao contrário, para ele, o positivismo seria 

justificado como a melhor concepção para a realização de objetivos normativos mais altos, 

relacionados à paz, à ordem, a certas formas de justiça e ao controle jurídico da violência. 

Kingsbury afirma que são três as idéias políticas essenciais de Oppenheim para o direito 

internacional: 1) uma sociedade internacional de Estados é condição necessária para a 

existência do direito internacional; 2) a existência de um direito internacional depende da 

existência de uma balança de poder entre os Estados; 3) um compromisso com o positivismo é 

pré-requisito para um direito internacional viável. Kingsbury argumenta - assim como vários 

estudiosos do positivismo jurídico já ressaltaram - que a posição que leva à separação entre 

direito e moral e direito e política já é, em si mesma, uma posição política. A defesa de tais 

idéias levou ao surgimento de uma tradição no pensamento jurídico internacional que muito 

deve à obra de Oppenheim (KINGSBURY, 2002, pp. 402-403). 

A tradição que Oppenheim inaugura, no entanto, não convive pacificamente com 

outras tradições. Kingsbury comunga da opinião de Carty de que a obra de Oppenheim gerou 

uma descontinuidade significativa na tradição inglesa do direito internacional, mais 

especificamente uma tradição que encontrava respaldo na obra de Westlake (KINGSBURY, 

2002, p. 406). A fixação de internacionalistas ingleses na figura do Estado como ente do 

sistema jurídico internacional seria prova cabal da persistência da tradição. Assim, teorias 

germânicas de constitucionalismo internacional, inspiradas na idéia de Estado de Direito, ou 

teorias funcionalistas americanas advogando uma ordem liberal internacional deveriam algo a 

Oppenheim, mas se definiriam pela rejeição e tentativa de superação da velha ordem em que 

Oppenheim é visto como uma espécie de sustentáculo (KINGSBURY, 2002, p. 406). 
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Pode-se perceber, contudo, que Kingsbury é tímido na análise de uma verdadeira 

tradição inaugurada por Oppenheim. Sua análise da obra do autor é marcada por alguns lances 

de originalidade; no entanto, o autor não se dedica a explorar com detalhes a influência desta 

tradição durante quase um século do impacto da obra de Oppenheim entre os 

internacionalistas. 

Em 2002, o European Journal of International Law publicou um percuciente estudo 

do internacionalista alemão Bardo Fassbender sobre a história do direito internacional na 

Alemanha ao tempo do Terceiro Reich: Stories of War and Peace: On writing the history of 

International Law in the ‘Third Reich’ and after. O estudo se concentra na análise da obra The 

Epochs of International Law, de Wilhelm Grewe, e de alguns autores que o influenciariam 

diretamente ou o seu contexto intelectual. 

O tema que Fassbender se propôs a enfrentar se mostra – e ele é consciente disto – de 

uma complexidade extrema, ainda mais por ter o autor uma origem alemã. A escrita de 

narrativas históricas suficientemente sólidas sobre o direito do período nacional-socialista na 

Alemanha é relativamente recente. Como bem lembra Stolleis, ao menos na República 

Federal da Alemanha, a escrita da história do período nazista foi, nos primeiros anos do pós-

guerra, bastante dificultada, seja porque as faculdades de direito de então se abstinham de 

tocar no assunto, seja porque as análises sobre o direito nazista possuíam um cunho a-

histórico, tendendo a serem apologéticos, pedagógicos ou políticos. Nesse tempo, o direito 

nazista aparentava ter uma consistência monolítica. Somente após o fim da Era Adenauer, o 

tabu em se analisar a história do direito nazista começou a ser quebrado, tendo crescido 

significativamente o número de fontes de análise bem como a própria profundidade na 

abordagem dos temas (STOLLEIS, 1998, pp. 10-11). 

Fassbender é tão consciente da complexidade do tema, que ele mesmo faz questão de 

considerar complexa a trajetória política e intelectual do autor que é foco de seu trabalho, 
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Wilhelm Grewe. Este, ao mesmo tempo em que prestou valiosos serviços à diplomacia e à 

ciência jurídica da República Federal da Alemanha, fez “questionáveis concessões ao regime 

de Hitler”. Assim, Fassbender define o pensamento de Grewe e o mundo externo em que ele 

vivia como uma “peculiar dialética de mudança e continuidade, ruptura e persistência”. Tal 

qual Kingsbury, Fassbender ressalta que a análise do direito internacional no Terceiro Reich 

pelo livro de Wilhelm Grewe, The Epochs of International Law, necessita passar pela análise 

do contexto em que ela foi escrita (FASSBENDER, 2002, p. 480). 

Ao analisar a obra de Grewe, Fassbender faz duas inteligentes observações de cunho 

metodológico. 

Primeiro. A periodização do direito internacional, proposta por Grewe, levando em 

consideração a relevância das grandes potências, fundava-se na concepção de que existiriam 

estruturas imanentes ou inerentes aos principais eventos e idéias que constituem a história das 

relações exteriores. Assim, a periodização da história do direito internacional que propõe 

Grewe é fundada, essencialmente, em descontinuidades. As quebras no desenvolvimento do 

direito internacional minimizariam as continuidades porventura existentes entre o período de 

influência de uma grande potência e o de outra grande potência. Fassbender afirma que uma 

outra leitura – não centrada em descontinuidades – poderia ter sido feita por Grewe. Portanto, 

uma leitura da história do direito internacional poderia se indagar que regras e princípios 

permaneceram imutáveis, ou preservados na sua essência, mesmo quando tal permanência não 

era querida ou desejada por uma grande potência (FASSBENDER, 2002, pp. 509-510). Essa 

visão de Fassbender enfatiza que existem continuidades no direito internacional que nem 

sempre seguem a lógica do poder, ou ao menos não são propensas a serem afetadas pela 

sucessão de superpotências nas relações internacionais. 

Segundo. Embora possa ser considerada original a abordagem que Grewe adota em 

relação à história do direito internacional – enfatizando a importância da política de poder -, 
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preservou ele uma forma de análise histórica que remonta o século XIX. Com efeito, o ponto 

de partida da história do direito internacional era o Estado como ele o percebia ao seu próprio 

tempo. Isso gerava como conseqüência a análise do passado tomando como referência aquela 

idéia presente que o autor de The Epochs of International Law fazia do Estado (FASSBENDER, 

2002, p. 511). 

Um dos poucos estudos recentes dedicados especificamente a questões 

metodológicas da história do direito internacional é The Disciplines of the History of 

International Law: New Trends and Methods on the History of International Law, de autoria 

de Ingo Hueck. Nesse estudo, Hueck faz um balanço sobre a literatura recente da área e 

propõe alguns instrumentos metodológicos para se abordar a história do direito internacional. 

Assim como Fassbender, Hueck é crítico da idéia de que a história do direito 

internacional pode ser dividida em períodos marcados pela influência de uma grande potência 

- em verdade, essa é uma crítica expressa ao modelo de periodização em épocas proposto por 

Wilhelm Grewe. Ele se refere à obra inicial de Koskenniemi – mais especificamente From 

Apology to Utopia – para demonstrar que os princípios e idéias do direito internacional são 

resultado de uma complexa discussão no plano estatal e no plano não-estatal entre numerosos 

atores na política, na economia e na sociedade em geral. No entanto, ao invés de descartar por 

completo as premissas metodológicas adotadas por Grewe, Hueck incorpora as idéias de 

Koskenniemi e propõe três linhas metodológicas de pensamento sobre a análise histórica do 

desenvolvimento da teoria do direito internacional em períodos de tempo específicos. Em suas 

palavras, essas três linhas seriam: 

 

“1. Observar o desenvolvimento da teoria do direito internacional deveria possivelmente acontecer 
sem se buscar enfatizar eventos ou pontos decisivos específicos. É crucial que a reconstrução do 
desenvolvimento da teoria do direito internacional enfatize o espírito da época e os contextos sociais e 
políticos, respectivamente. 
2. Estruturas hegemônicas ou nacionais podem influenciar o desenvolvimento do direito internacional; 
contudo, elas não podem determinar o que o direito internacional se tornará em longo prazo. 
Movimentos filosóficos e teórico-históricos que podem, mas não necessariamente coincidem com 
mudanças históricas políticas ou nacionais, são decisivos. 
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3. A perspectiva internacional: internacionalistas necessitam, como resultado de suas profissões, 
estarem em contato com o externo. A fim de elaborar acerca de um fundamento internacional comum 
e especificações nacionais, uma perspectiva internacional é, portanto, imperativa. Não apenas 
reflexões sobre teoria internacional em um nível doméstico são decisivas, mas também a perspectiva 
de países estrangeiros sobre a teoria do direito internacional doméstica” (HUECK, 2001, pp. 198-199). 

 

A proposta de Hueck é traçar um quadro geral sobre o estado da arte na pesquisa da 

história do direito internacional. Embora seu estudo seja especialmente focado nos 

desenvolvimentos da doutrina alemã na área, discute também o projeto de alguns 

internacionalistas individuais estrangeiros– como David Kennedy ou Martti Koskenniemi – e 

de certas instituições acadêmicas que têm contribuído para a expansão e aprofundamento dos 

estudos historiográficos no direito internacional. 

O quadro que aponta, contudo, é um tanto quanto desolador; embora ressalte em 

vários trechos do artigo que há um amplo espaço – já utilizado por alguns doutrinadores e 

instituições – para a expansão da área. 

O austríaco Heinhard Steiger, internacionalista já de algum tempo dedicado aos 

estudos de história de direito internacional, tem se notabilizado pela interpretação e crítica de 

alguns postulados básicos da disciplina, desenvolvidos e difundidos especialmente por 

Wilhelm Grewe. 

Em um de seus mais recentes estudos sobre história do direito internacional – From 

the International Law of Christianity to the International Law of the World Citizen – 

Reflections on the Formation of the Epochs of the History of International Law -, Steiger, 

acolhendo a proposta de Grewe de estudar a história do direito internacional dividindo-o em 

épocas, propõe uma certa superação das premissas em que este último autor se fundava para 

distinguir os períodos. De tal superação, Steiger propõe que o direito internacional deva ser 

dividido em quatro grandes épocas: o direito internacional da cristandade, que teria surgido no 

século XIII e perduraria até meados do séc. XIX; o direito internacional das nações 

civilizadas, compondo o período de meados do séc. XIX até a década de 20 do séc. XX; o 
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direito público internacional da humanidade, iniciando-se com o fim deste último período e 

findando aproximadamente com a derrocada do muro de Berlim e o conseqüente fim da 

Guerra Fria; o direito internacional do cidadão mundial, que sucederia o direito público 

internacional da humanidade, persistindo até os dias de hoje (STEIGER, 2001, pp. 184-193). A 

sucessão de épocas se caracteriza especialmente pela maior lentidão nos períodos iniciais até 

uma rapidez mais acentuada nos últimos (STEIGER, 2001, p. 183).  

Merecem destaque, no entanto, não propriamente a caracterização diferenciada que 

faz Steiger das diferentes épocas do direito internacional, mas as premissas metodológicas em 

que se funda para evitar escolhas que Grewe tomou, bem como para optar por outras. Duas 

opções metodológicas merecem ser destacadas. 

O primeiro ponto de discordância entre Steiger e Grewe se refere ao início do 

moderno direito internacional. Partindo da diferença entre “direito entre poderes políticos” 

(law between political powers) e direito internacional ou direito das gentes (law of nations), 

Steiger ressalta que o segundo se diferenciaria do primeiro por se caracterizar como um 

direito comum e mútuo entre poderes políticos, cujo relacionamento ele (o direito 

internacional) deve regular de acordo com o princípio da igualdade e baseando-se no 

consenso (STEIGER, 2001, p. 181). Isso leva o autor a situar o início do direito internacional 

não propriamente entre os arredores do século XVI, mas no século XIII. Nesse período teriam 

surgido não exatamente os Estados soberanos, mas os soberanos considerados 

individualmente. O esboço daquilo que se poderia considerar como Estado soberano já se 

mostra perceptível nesse período, porque, segundo Steiger, os soberanos teriam surgido antes 

dos Estados; ou, em outros termos, a soberania teria sido inicialmente um atributo individual, 

e somente depois viria a se tornar um atributo do Estado (STEIGER, 2001, p. 183). O autor 

austríaco é explícito ao defender que a adoção de tal premissa evitaria algumas percepções 

inadequadas que Grewe levou em consideração quando propôs sua famosa periodização do 
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direito internacional em épocas. Localizar o início do direito internacional no momento em 

que teriam surgido os Estados modernos poderia levar à confusão – exatamente como 

aconteceu com Grewe, segundo Steiger – da história do direito internacional com a história do 

sistema de Estados nacionais. Confundir tais narrativas significaria a não-utilização de um 

critério propriamente jurídico para diferenciar as épocas do direito internacional (STEIGER, 

2001, p. 182). Por isso a opção pelo séc. XIII, e não o séc. XVI (marcado pela descoberta das 

Américas e a ascensão da Espanha como grande potência) ou o séc. XVII (sempre ressaltado 

em virtude da Paz de Westfália, de 1648) – o que não significa que considere ele esses dois 

últimos séculos como de importância trivial. 

O segundo ponto de discordância entre Steiger e Grewe se refere aos fatores que 

merecem ser considerados para caracterizar as épocas do direito internacional. Wilhelm 

Grewe defende que o sistema político e o sistema jurídico se identificam. Heinhard Steiger, de 

outro lado, sustenta serem quatro os principais elementos a demarcar tanto as transições como 

as continuidades de cada uma das quatro épocas do direito internacional. 

O primeiro elemento se refere às fundações intelectuais da época. Cada divisão do 

direito internacional seria marcada por determinados ambientes intelectuais em que certos 

autores teriam exercido uma preponderância a ponto de fazer diferenciar determinado período 

histórico de outro (STEIGER, 2001, p. 184) . 

A chamada organização da ordem jurídico-política seria o segundo elemento. Aqui, 

parece Steiger fazer uma concessão a Grewe para observar o direito internacional levando em 

conta a configuração da ordem política (e sua conseqüente interferência) para a caracterização 

do direito internacional. Como parece claro, no entanto, esse é apenas um elemento 

considerado por Steiger. Não o único e nem o mais importante – em verdade, o autor não 

estabelece qualquer gradação entre os quatro elementos. 
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Também é essencial, para o autor austríaco, a fim de determinar as épocas do direito 

internacional, considerar como em cada período a Europa se relacionava com o resto do 

mundo. A relevância desse fator é essencial para definir, pelo menos, as três primeiras épocas 

de seu esquema de divisão da história do direito internacional. Com efeito, enquanto no 

direito internacional da cristandade, o direito internacional se restringia ao contexto europeu, 

com o direito internacional das nações civilizadas, o “droit public de l’Europe” pretendeu se 

expandir para o mundo – tomando a divisão entre nações civilizadas e não-civilizadas como 

peça-chave para tal intento – até que a “universalidade” foi alcançada com a criação da Liga 

das Nações e, posteriormente, a Organização das Nações Unidas (STEIGER, 2001, pp. 184-

192). 

Por fim, considera-se a análise das estruturas internas do direito internacional como 

essencial a fim de diferenciar as respectivas épocas. Ressaltando tal elemento, Steiger parece 

chegar mais perto de considerar também como relevante (mas não exclusivamente relevante) 

a narrativa de uma história dogmática do direito internacional – por exemplo, com o estudo 

das doutrinas e instituições que moldavam cada época. 

Steiger em seu artigo, no entanto, peca por não se debruçar com mais vagar sobre 

esses quatro elementos, que parecem compor a estrutura básica de sua metodologia para o 

estudo da história do direito internacional. 

Talvez o livro mais influente entre os autores de história do direito internacional nos 

países de língua alemã seja “As Épocas do Direito internacional” (Epochen der 

Völkerrechtsgeschichte), de Wilhelm Grewe, recentemente publicado em inglês sob o título 

“The Epochs of International Law”. E tal influência parece ser ainda mais forte entre aqueles 

internacionalistas, pois, como Fassbender lembra, com a escassez de trabalhos sobre história 

do direito internacional, é difícil encontrar um autor que não se refira, mesmo que 

indiretamente, às posições de Grewe sobre o tema (FASSBENDER, 2002, p. 480). 
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A publicação em inglês do livro produziu algumas controvérsias, tendo em vista 

especialmente o fato de existirem desconfianças sobre uma possível postura colaboracionista 

de Grewe ao regime nacional-socialista. Segundo alguns, tal colaboracionismo se exercia 

especialmente em nível intelectual. Por exemplo, uma das idéias principais do livro é a de que 

o sistema jurídico internacional nada mais seria que o sistema político dos Estados, trazendo 

como conseqüência o fato de que a periodização do direito internacional deveria refletir os 

períodos de predominância de certa potência no contexto da política internacional. Essa seria 

uma clara influência exercida por Carl Schmitt – especialmente em sua Grossraumlehre14 ou 

na sua idéia de “inescapabilidade do político” - em Wilhelm Grewe (LANDAUER, 2003, pp. 

191-201; KOSKENNIEMI, 2002b, pp. 746-751; FASSBENDER, 2002, pp. 479-512). 

Embora a edição em inglês conte com cerca de 800 páginas, Grewe somente se 

dedica aos aspectos metodológicos do estudo da história do direito internacional em pouco 

mais de 30 páginas. Essa desproporção se mostra, no mínimo, curiosa, pois justamente uma 

boa parcela das críticas feitas ao livro se refere exatamente às opções metodológicas tomadas 

pelo autor. 

Grewe lembra que muitos dos internacionalistas que estudaram história do direito 

internacional adotaram uma questionável separação entre teoria e prática estatal. Tal 

separação teria gerado dois tipos de perspectivas. De um lado, havia os que se perdiam numa 

história abstrata da teoria - incapaz de perceber a concreta posição histórico-intelectual de um 

Vitória, um Gentili ou um Grocius, ou as bases políticas e sociológicas de suas teorias. De 

outro lado, havia os que consideravam as relações interestatais como um mero amontoado de 

fatos, o que tornava necessária a sistematização desses fatos por um método intelectual 

abstrato, tributário de uma teoria (GREWE, 2000, p. 2). Da necessidade de se analisar a história 

                                                
14 Sobre o assunto, ver o interessante debate entre Anthony Carty e Andrea Gattini, no Leiden Journal of 
International Law (CARTY, 2001, pp. 25-76; GATTINI, 2002, pp. 53-68). 
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do direito internacional observando-se tanto a teoria como a prática, Grewe retira a conclusão 

– por ele considerada simples – 

 

“de que é importante reconhecer e demarcar a relação estreita entre a teoria do direito e a prática 
estatal, e compreender que ambas são formas de expressão do mesmo poder, o que caracteriza o estilo 
político de uma época tanto quanto os seus princípios de organização social, econômica e jurídica. O 
conceito básico sob o qual a seguinte investigação se funda, e o qual ela retorna é, portanto, o de que 
há uma coesão entre o direito internacional moderno (modern law of nations) e o sistema político 
internacional. As épocas históricas do direito internacional moderno (modern law of nations) são, 
portanto, idênticas as do moderno sistema de Estados” (GREWE, 2000, p. 6). 

 

Talvez pelo fato de Grewe associar a história do direito internacional à história do 

sistema político internacional, ele não vê problemas em defender a existência do direito 

internacional antes mesmo de ter surgido um sistema interestatal (GREWE, 2000, p. 8). Para 

ele, uma ordem jurídica internacional existe se há uma pluralidade de coletividades políticas 

relativamente independentes – embora não necessariamente iguais juridicamente – ligadas por 

laços políticos, econômicos e culturais e que não estão submetidas a uma autoridade com 

competência para executar e criar normas. Sob esse viés, o direito internacional teria existido 

muito antes dos Estados nacionais (GREWE, 2000, p. 7). O livro The Epochs of International 

Law, no entanto, se restringe a analisar a história do direito internacional em sua forma 

moderna – ou seja, toma como ponto de partida um direito internacional fundado na 

existência de Estados nacionais. Tal escolha leva Grewe não a 1648 (Paz de Westfália), mas a 

1494 (quando ocorreram as batalhas incitadas pela invasão da Itália por Carlos VIII da 

França). É justamente em 1494 que Grewe percebe um relacionamento intenso entre Estados 

em um mesmo sistema, no seio da Europa, o que seria determinante para a formação de um 

sistema interestatal (GREWE, 2000, p. 13). 

Em The Epochs of International Law, o autor alemão estabelece uma periodização do 

direito internacional que abrange as seguintes épocas: O período Espanhol (1494-1648), o 

período Francês (1648-1815), o período Inglês (1815-1919), o período Anglo-Americano 
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(1919-1944), o período da rivalidade americano-soviética (1945-1989). A partir de 1989, 

parece sugerir – embora fuja de uma posição mais firme sobre o tema – que teria surgido uma 

nova época, caracterizada pela prevalência de uma única superpotência, os Estados Unidos da 

América.  

O livro ressalta a necessidade de serem considerados alguns pontos a fim de analisar 

as inter-relações entre as diferentes épocas por que passou o direito internacional. Esses 

pontos, de importância estrutural para a metodologia adotada pelo autor alemão, são descritas 

do seguinte modo: (1) a determinação da comunidade jurídica internacional, ou seja, a 

determinação da substância intelectual, sua estrutura sócio-cultural e seu espaço geográfico; 

(2) as características essenciais dos membros da comunidade jurídica internacional segundo a 

sua ordem de importância. Junto a isso também se colocaria a questão dos limites de atuação 

do direito internacional nos respectivos membros que o compõem, ou seja, até que ponto iria 

o chamado domínio reservado dos Estados; (3) o desenvolvimento constitucional da ordem 

jurídica internacional, quer dizer, a questão de saber se existe realmente uma comunidade 

organizada e como os poderes são divididos dentro desta mesma comunidade (GREWE, 2000, 

pp. 30-32). 

Ao fim da introdução do livro – onde as questões metodológicas são abordadas – 

Grewe novamente ressalta a interligação visualizada por ele entre direito e política e, mais 

especificamente, entre direito internacional e política internacional. Assim, faz questão de 

combater qualquer abordagem que tenda a ver o sistema jurídico sem lacunas ou contradições. 

Numa frase que, sozinha, revela muito de sua metodologia, afirma que as normas e as 

instituições se encontram não num contexto lógico, mas sim morfológico. Em suas próprias 

palavras: 

 

“[A] ordem jurídica não é primariamente um sistema lógico de regras precisamente interativas, sem 
lacunas ou contradições. Ela é muito mais a imagem normativa de um estado de ordem natural. A 
totalidade das regras jurídicas, diversas entre si, merece ser chamada de ordem jurídica se ela lida com 
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a totalidade dos fatos que precisam ser regulados juridicamente de uma maneira que corresponda à 
situação específica intelectual, cultural, social e política em questão, e que estabeleça direções para a 
existência nesta situação. Em outras palavras, o principal contexto no qual as regras jurídicas 
individuais e as instituições são encontradas não é lógico, mas sim morfológico. É, portanto, tarefa da 
Teoria Geral do Direito (Jurisprudence) construir sistemas e coordenar conceitos” (GREWE, 2000, p. 
32). 

 

O internacionalista canadense, Stéphane Beaulac, vem produzindo uma série de 

artigos sobre o conceito de soberania – dentre eles, merecem ser destacados, pela sua 

importância metodológica: The Social Power of Bodin’s ‘Sovereignty’ and International Law 

e Emer de Vattel and the Externalization of Sovereignty -, a partir de uma abordagem 

efetivamente original entre os autores de direito internacional. Com base em diversos autores 

que trabalham com filosofia da linguagem, pretende Beaulac construir uma história da palavra 

soberania que vai além de seu significado e sua definição que cambiaram com o tempo. Como 

ele prefere afirmar, a história da palavra soberania contém a história dos efeitos sociais de seu 

significado cambiante no tempo. Baseando-se na premissa de que a linguagem tem o condão 

de verdadeiramente interferir na realidade, chega à idéia de que palavras poderosas como 

soberania cumprem um papel contínuo de criação da realidade (BEAULAC, 2003b, p. 2, 4; 

BEAULAC, 2003a, pp. 237-240). 

Do ponto de vista da adoção de uma metodologia histórica para encarar a palavra 

soberania no direito internacional, Beaulac se utiliza, assim como Benedict Kingsbury, por 

exemplo, dos estudos da chamada Escola de Cambridge da História das Idéias Políticas. A 

noção de contexto, portanto, cumpre, para ele, um papel essencial. No artigo sobre a soberania 

em Bodin, explicita que a adoção de um método contextualista significa buscar compreender 

o que Bodin pretendia comunicar com a palavra soberania e o que seus contemporâneos 

entenderam o que ele disse. Mais especificamente, para se buscar o contexto, é preciso 

analisar (1) os antecedentes do autor; (2) o ambiente social em que vivia o autor; (3) o público 

a quem ele se dirigia; (4) a situação política ao tempo que o autor vivia (BEAULAC, 2003, p. 

6). 
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1.3 Os grandes temas dos estudos recentes de história do direito internacional 
 

Tendo sido apresentado esse breve panorama sobre o estado da arte nos trabalhos mais 

recentes sobre história do direito internacional, especialmente no que se refere aos aspectos 

metodológicos, cabe abordar alguns temas recorrentes nos estudos apresentados, bem com 

propor alguns que necessitam ser bem esclarecidos. 

 

1.3.1 Newstream e História do Direito internacional 
 

Antes que se aborde qualquer tema comum aos atuais debates em torno da história do 

direito internacional, é preciso ao menos fazer referência à contribuição da chamada 

newstream ao tema. 

Seria extremamente difícil estabelecer um conceito do que viria a ser a chamada 

newstream no direito internacional. O termo comumente é utilizado, em língua inglesa, para 

designar um grupo de autores, em determinado ramo do conhecimento, que pretendem 

substituir, renovar ou simplesmente criticar as correntes tradicionais e majoritárias 

(mainstream). Há certo maniqueísmo em tal distinção que muitas vezes pretende estabelecer 

uma oposição entre renovação e conservadorismo. 

No direito internacional, os autores ligados à newstream não representam uma 

escola. A sua intenção é renovar a disciplina a partir de vários pontos de vista não 

necessariamente coincidentes. 

Dado que os autores ligados a essas novas correntes possuem projetos os mais 

diversos para lidar com os temas jurídicos internacionais, Deborah Cass, em um importante 

artigo, tentou sumarizar os diversos pontos de vista. 
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Para Cass, a newstream pretenderia renovar o direito internacional a partir de três 

desafios básicos: conceitual, metodológico e estratégico. 

O desafio conceitual se manifestaria de três modos: a) cultura (essa dimensão não 

teria sido bem explorada pela mainstream, mas seria essencial para a compreensão e 

implementação das normas de direito internacional); história e soberania (pois a mainstream 

teria mantido uma perspectiva sobre a história do direito internacional que privilegiaria a 

visão de progresso na qual a soberania evoluiria de um princípio incerto de pura distribuição 

de poder para mecanismos jurídicos mais formais); c) linguagem (uma vez que as correntes 

tradicionais não teriam levado em conta, com o devido cuidado, na análise dos temas jurídicos 

internacionais, as questões referentes ao domínio da linguagem). 

O segundo desafio, denominado metodológico, também se manifestaria de três 

diferentes maneiras: a) duplos (em que se analisariam oposições conceituais, revelando a 

natureza instável e contingente do direito que suporta aquelas oposições); b) busca pessoal 

(onde se enfatiza que os atores internacionais estão empenhados em uma busca pessoal, 

minando assim o caráter de objetividade e formalismo das regras jurídicas); c) linguagem (o 

uso de tal recurso se dá com vistas a sublinhar as várias dimensões da linguagem para 

interpretar a realidade jurídica internacional). 

Por último, o desafio estratégico se revelaria da seguinte forma: a) incorporação de 

perspectivas múltiplas e contextualização (assim, perspectivas culturais, raciais, de gênero, 

sociais e políticas seriam levadas em consideração na análise do direito internacional); b) 

reescrita da história da disciplina (necessária tendo em vista as possibilidades que isso abre de 

novas interpretações do direito internacional); c) integração de considerações políticas à 

análise do direito (dada a inseparabilidade do fenômeno político do jurídico) (CASS, 1996, pp. 

344-378). 
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Como se viu no breve panorama traçado sobre o estado da arte no campo 

historiográfico do direito internacional, muitas das aberturas oferecidas foram ou estão sendo 

levadas a contento pelos autores ligados à newstream. 

Fazendo um balanço sobre os trabalhos na área elaborados pelos newstreamers, Cass 

ressalta que, especificamente no campo historiográfico, a visão comungada entre os vários 

autores é a de que a história do direito internacional que produziu a mainstream é repetitiva, 

excessivamente linear no seu foco, instável e produz o efeito de ocultar interesses não 

propriamente jurídicos numa bandeira de pureza do direito. Por essa razão, os autores ligados 

à newstream reivindicariam a necessidade de uma verdadeira reescrita da história do direito 

internacional, porque a mainstream constantemente apenas reiteraria sua própria leitura 

histórica da disciplina, a fim de apresentá-la como uma narrativa de progresso inevitável e 

modernização – ou seja, uma narrativa tipicamente ligada à chamada razão iluminista. 

O denominador comum acerca da necessidade de uma reavaliação da história do 

direito internacional não levaria, no entanto, aos historiadores internacionalistas optarem 

pelos mesmos caminhos. Segundo Cass, a newstream apresenta diferentes versões das 

narrativas desenvolvidas pela mainstream, bem com oferece diferentes versões para como 

aquelas narrativas poderiam ser alteradas. 

Um primeiro grupo, seguindo tradições realistas ou sociológicas, argumenta que o 

direito internacional e sua história têm sido construídos de maneira tal que se tem feito algo 

chamado “direito”, algo cuja existência seria, ao menos, semi-autônoma. Assim, o que quer 

enfatizar esse grupo não é que a história do direito internacional seja de algum modo 

fraudulenta, mas que ela foi feita, construída, o que por si só já permite contestar a versão da 

história proposta pela mainstream e demonstrar que ela está longe de ser inevitável. Por sua 

vez, para um segundo grupo, o direito se constituiria como não mais que um conjunto de 

práticas argumentativas, uma forma de retórica. Portanto, se o direito e sua história são 
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simplesmente estruturas de certas práticas repetidas e argumentos, então a história e o direito 

internacional podem ser questionados e desenredados, não apenas revelados (como o primeiro 

grupo advoga), a fim de que sejam alterados. 

Deborah Cass enumera quatro razões diferentes para autores ligados à newstream 

serem especialmente críticos das narrativas históricas da mainstream: (a) um exame da 

história da noção de soberania revela que as narrativas históricas lineares são erradas e que a 

sua aceitação tem distorcido nossa atual compreensão do significado da doutrina. Um 

exemplo disso seria que, embora tenha sido propagada a idéia de que a soberania teria perdido 

gradualmente sua força do século XIX até os dias de hoje, uma análise mais apurada da 

questão demonstra que a soberania sempre possuiu um caráter instável; (b) paradoxalmente, a 

história da mainstream inibe os juristas de enfrentarem problemas atuais, porque em tal tipo 

de história, está-se sempre olhando para os desenvolvimentos do passado ou antecipando um 

inevitável futuro reformado. Isso tanto reforçaria a idéia de um progresso inevitável como 

impediria os juristas de se concentrarem nas dificuldades substantivas do presente; (c) a 

narrativa da mainstream presume uma clara demarcação entre o passado, no qual a religião, o 

misticismo e as ideologias universalizantes reinavam, e o presente, no qual a sociedade seria 

caracterizada pelo direito, pela racionalidade e pela ausência de ideologia. Tal demarcação 

seria falaciosa, pois conceitos dotados de uma alta carga de religiosidade ainda persistem, sob 

outras vestes, no discurso jurídico internacional, fomentando a existência de uma verdadeira 

religião civil;15 (d) a visão linear da história que propaga a mainstream enterra as 

desigualdades que se encontram na fundação de certos desenvolvimentos doutrinários. Um 

exemplo disso seria o conceito de soberania, que se afirmou a custo das desigualdades que os 

povos europeus perpetuavam em relação aos povos não-europeus (CASS, 1996, pp. 354-359). 

                                                
15 Sobre o tema, ver o inovador trabalho de teólogos como Jürgen Moltmann e Johann Baptist Metz 
(MOLTMANN, 1987, pp. 15-52; METZ, 2002, 13-107). 
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O interesse revisionista desses autores já foi associado ao fato de que há, em boa 

parte dos trabalhos ligados à newstream, certo pessimismo para com o direito internacional, e 

o pessimismo inibiria uma visão de futuro, uma vez que uma disciplina sem futuro se voltaria 

para o passado a fim de entender o que deu errado em seu projeto (PAULUS, 2001, p. 738). 

De todo modo, algumas das críticas que as novas correntes têm sofrido em relação 

aos seus projetos teóricos também se aplicam a suas análises históricas. 

Embora não seja papel do historiador dar respostas às questões presentes – ele pode 

até mesmo fazê-lo, mas não se pode ver obrigado a isso -, os historiadores newstreamers 

quase sempre têm utilizado à história como projeto político para criticar o direito 

internacional vigente sem trazer qualquer substituto para ele. Mais, o recurso à história daria a 

idéia de que ele estaria sendo feito, em verdade, para fugir dos problemas atuais (PAULUS, 

2001, pp. 738-739). O mais impressionante é que esta é uma crítica desde há muito feita aos 

vários movimentos pós-modernistas e que se repete sem uma resposta consistente.16 Em 

outras palavras, as doutrinas pós-modernistas, em geral, e especificamente no direito 

internacional, não possuem um projeto institucional para substituir o que existe por algo 

completamente novo.17 

No entanto, ainda que se possam apor críticas à perspectiva histórica adotada por 

muitos autores ligados à newstream, o simples fato de terem eles estimulado um novo 

interesse doutrinário acerca dos temas históricos merece ser festejado. 

                                                
16 Veja-se, por exemplo, as críticas de Georgiev, há mais de dez anos, sobre os estudos pertencentes à newstream 
(GEORGIEV, 1993). 
17 Tome-se como exemplo o trabalho de um dos mais competentes autores ligados à newstream, Martti 
Koskenniemi. Embora as críticas por ele formuladas aos mais diversos institutos do direito internacional possam 
ser consideradas brilhantes, o seu projeto para a reconstrução do direito internacional ainda é muito incipiente. 
Em uma das obras já comentadas, The Gentle Civilzer of Nations, ele chega a formular, nas últimas páginas do 
livro, a proposta de que o direito internacional deve se guiar por uma cultura de formalismo. A proposta, mesmo 
sem levar em consideração que é formulada em poucas páginas, é dotada de uma abstração que dificulta 
sobremaneira a sua viabilidade prática (KOSKENNIEMI, 2002a, pp. 494-509). Em um estudo anterior, versando 
sobre a questão da hierarquia no direito internacional, propôs o uso da tópica para a solução de problemas e, 
assim, evitar o reforço da hierarquização no direito internacional. Contudo, também nessa ocasião, apenas 
poucos parágrafos são dedicados, percebendo-se também um forte descolamento da proposta com a prática 
(KOSKENNIEMI, 1997, pp. 566-582). 
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1.3.2 História Universal e Histórias particulares do Direito internacional 
 

Embora uma parte considerável do discurso jurídico internacional tenha se 

desenvolvido a partir da premissa de que uma das características básicas do direito 

internacional seria a sua universalidade, muitos dos autores que têm escrito sobre a história da 

disciplina sustentam que tal universalidade – ainda que existente – teria sido fruto de um 

processo de ocidentalização ou, mais especificamente, europeização do restante do mundo. A 

literatura que se baseia nas contribuições das correntes pós-coloniais, sustentando que o 

direito internacional é eminentemente um produto europeu, tenta contestar muitos dos 

conceitos que pretensamente resguardariam um poder de decisão dos Estados frente a outros 

(como soberania, autodeterminação dos povos), uma vez que se fundariam em percepções de 

mundo tipicamente européias. 

Desse ponto de vista, a historiografia recente do direito internacional tem se 

indagado sobre a existência, efetivamente, de uma história universal da disciplina, trazendo a 

possibilidade de que o direito internacional não seja contado de uma maneira uniforme, que 

privilegia uma idéia de unidade dentro de uma universalidade, mas de maneira fragmentada, a 

partir da percepção de diferentes culturas e nações. Essa posição sobre a não-existência (ou 

uma difícil existência) de uma história universal levaria à necessidade de se rever a narrativa 

tradicional que sempre privilegiou a idéia de universalidade a custo da identidade (o que 

abarcaria a dimensão histórica) de certos povos. 

Dois autores podem ser tomados como exemplo dessa literatura revisionista. 

Martti Koskenniemi, por exemplo, que não pode ser associado propriamente aos 

autores influenciados pela literatura pós-colonial, em The Gentle Civilizer of Nations, 

desenvolve uma narrativa que privilegia a percepção da história do direito internacional a 
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partir de como os doutrinadores de cada país o encaram. Certo que há uma grande idéia ou 

letimotiv que une os estudiosos dos países analisados (Alemanha, França, Reino Unido e 

Estados Unidos – ao menos até antes da II Guerra Mundial): o esprit d’internationalté. Mas o 

modo como esse espírito de internacionalidade é encarado parece variar substancialmente a 

partir das percepções nacionais que dele são feitas. 

Anthony Anghie (que poderia mais facilmente ser enquadrado no rótulo de autor 

pós-colonial) sustenta basicamente que o conceito de soberania surgiu como uma forma de 

imposição colonial dos povos europeus aos chamados povos “não-civilizados”. A percepção 

dos povos não-europeus (nos quais não se incluiriam os do continente americano) sobre uma 

suposta evolução do conceito de soberania seria completamente diferente daquela que 

possuiriam os europeus. 

Por outro lado, autores como Philip Allott têm insistido na necessidade de que seja 

percebida a existência de uma história do direito internacional de maneira universal. A 

existência de histórias de sociedades particulares, e não ainda a história de uma sociedade 

internacional, se colocaria mais como um desafio para a história do direito internacional. Por 

isso, Allott não exita em outorgar um papel importante à história do direito internacional na 

revisão da própria disciplina do direito internacional, pois somente através da história, poderá 

ser elaborada (ou desenvolvida) uma “consciência da identidade, do funcionamento e da 

potencialidade do direito internacional como direito” (ALLOTT, 1999, p. 20). 

A contestação da universalidade do direito internacional está longe de se restringir ao 

campo historiográfico. Encontra-se, por exemplo, no próprio momento de emergência de um 

discurso sobre direitos humanos ou sobre regras multilaterais de comércio. Nos últimos anos, 

ele tem possuído conseqüências práticas em campos como o da solução pacífica das 

controvérsias (multiplicação de tribunais internacional) e o da responsabilidade internacional 
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dos Estados (regimes auto-suficientes).18 No entanto, embora possa parecer paradoxal, tem-se 

percebido que a prática do direito internacional não tem sucumbido facilmente à crítica pós-

moderna. Como lembra Kingsbury, os Estados têm permanecido firmes na política de evitar 

conflitos de obrigações, tribunais internacionais mostram um compromisso com a coerência 

sistêmica do direito internacional e o sentido de um sistema jurídico unificado conectado a 

uma ordem política unificada tem sido mantido (KINGSBURY, 2003, p. 281). De outro lado, 

ainda há autores – embora aparentemente em minoria – que, como Philip Allott, no âmbito de 

uma teoria do direito internacional, insistem no uso de conceitos como universalidade. 

Como bem demonstram os trabalhos de Heiner Steiger e mesmo Martti Koskenniemi 

e Anthony Anghie, parece certo que um discurso sobre universalidade do direito internacional 

surgiu no século XIX, especialmente ligado à dicotomia entre povos civilizados e povos não-

civilizados. Intelectualmente, por trás desse projeto, parece haver um reforço da idéia de um 

projeto iluminista (pretensamente racional e universal) a incutir nos povos não-europeus o 

caminho das luzes e do progresso sem limites. 

Em um de seus escritos mais famosos – e influentes – sobre historiografia, Idéia de 

uma História Universal com um propósito cosmopolita, Kant outorga ao direito internacional 

um papel bastante significativo no “plano da natureza” que conduz a história humana. A 

Quinta, Sexta e Sétima Proposições formuladas nesse trabalho deixam explícita uma 

inevitabilidade – mesmo que ela venha a ocorrer em um futuro bastante distante – “de uma 

sociedade civil que administre o direito em geral”.19 No entanto, o advento dessa sociedade 

civil levará à criação de uma constituição civil perfeita que, por sua vez, não poderá ser 

                                                
18 Vejam-se, mais recentemente: KOSKENNIEMI AND LEINO, 2002, pp. 553-579, BROWN, 2002, pp. 453-475 e 
MORGAN, 2002, pp. 541-551. Sobre os dois temas e seu respectivo inter-relacionamento, confira-se: GALINDO, 
2000a, pp. 7-27. 
19 Assim estão formuladas as citadas proposições: “Quinta Proposição. O maior problema do gênero humano, a 
cuja solução a Natureza o força, é a consecução de uma sociedade civil que administre o direito em geral”. 
“Sexta Proposição. Este problema é ao mesmo tempo o mais difícil e o que mais tardiamente é resolvido pelo 
gênero humano”. “Sétima Proposição. O problema da instituição de uma constituição civil perfeita depende, por 
sua vez, do problema de uma relação externa legal entre os Estados e não pode resolver-se sem esta última”. 
(KANT, 1995, pp. 27, 28,29). 
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implementada se não forem corretamente equacionadas as relações daquela sociedade civil 

com as demais existentes no mundo. Isso levará Kant, alguns anos mais tarde, a formular a 

idéia de que a paz perpétua somente poderá ser alcançada mediante a edificação de três 

pilares: a Constituição Republicana, no âmbito do jus civitatis, a Federação de Estados, no 

âmbito do jus gentium e a hospitalidade universal, no âmbito do jus cosmopoliticum (KANT, 

2004, pp. 40-54). 

Ao supor que a história da humanidade estava intimamente ligada ao 

desenvolvimento de um jus gentium por meio de uma Federação de Estados, Kant não apenas 

trazia para o discurso político as questões concernentes ao direito internacional, também fazia 

imbuir entre os internacionalistas uma perspectiva otimista e duradoura sobre a construção de 

um corpo consistente de regras jurídicas internacionais. Inevitabilidade histórica e 

universalismo, numa perspectiva kantiana, representavam uma mistura libertária, a colocar os 

internacionalistas na vanguarda da história. 

Esse discurso kantiano, no entanto, não produziu efeitos sensíveis no 

desenvolvimento da disciplina no correr do século XIX – ao menos não um discurso 

puramente kantiano.20 Em alguma medida, ele seria retomado nas discussões que levaram à 

criação da Liga das Nações e mesmo, embora em menor medida, das Nações Unidas.21 Uma 

outra teoria histórica parece ter produzido um impacto mais substancial entre os 

internacionalistas do século XIX: a teoria histórica de Hegel. 

                                                
20 Koskenniemi sugere que, entre os internacionalistas alemães, uma síntese entre Kant e Hegel serviu de apoio 
para justificar tanto a autonomia do Estado como a existência de uma ordem jurídica internacional. Essa síntese 
seria a seguinte: “O Estado autônomo é o ideal social. A visão da autonomia como autolegislação racional torna 
o ideal compatível com a ordem internacional. Através da autolegislação o Estado toma o seu lugar na realidade 
concreta do mundo internacional: livre para legislar de acordo com a racionalidade intrínseca de suas leis 
sociais” KOSKENNIEMI, 2002a, p. 263. 
21 Isso não significa dizer, evidentemente, que Kant apoiaria, nos moldes em que foram criadas, tais instituições. 
Todavia, o espírito cosmopolita que Kant buscava impregnar no pensamento ocidental poderia levar – como de 
fato aconteceu – à criação de organização internacionais, com personalidade jurídica distinta daquela dos 
Estados e um conjunto de competências próprias. Sobre o tema, ver, especialmente, HABERMAS, 1997, pp. 113-
153; COVELL, 1998, pp. 124-141. Para um estudo sobre a Paz Perpétua, escrito justamente no período do entre-
guerras, quando as expectativas e as frustrações sobre uma paz duradoura se misturavam de maneira muitas 
vezes estranha, cf. ARMSTRONG, 1931, pp. 197-204. A paz perpétua de Kant também se fundaria no uso daquilo 
que se convencionou chamar de analogia doméstica. Mas esse tema será tratado apenas no capítulo 4. 
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Como se sabe, o Estado ocupa um papel essencial tanto na filosofia do direito como 

na filosofia da história de Hegel. O Estado (ele mesmo utiliza a expressão) representa o fim da 

história, pois é “a forma de realidade em que o indivíduo tem a sua liberdade e a goza, mas 

com a condição de reconhecer, acreditar e querer aquilo que é comum ao Todo”. (HEGEL, 

1995, p. 81). Dada a importância do Estado para o exercício da liberdade,22 Hegel não 

consegue conceber a história do mundo fora dos povos que constituem um Estado. A história 

universal seria, assim, constituída pela contribuição dos mais diferentes indivíduos compondo 

os mais diversos Estados do mundo. Assim, “cada gênio nacional deve ser tratado apenas 

como um indivíduo no processo da História Universal. Porque essa história é a manifestação 

do desenvolvimento divino, absoluto, do Espírito nas suas formas mais elevadas – a gradação 

pela qual ele atinge a sua verdade e a consciência de si mesmo” (HEGEL, 1995, p. 82). 

Contudo, a história universal de Hegel prescinde ou, no mínimo, faz tabula rasa de 

um direito internacional. O Estado, como síntese do indivíduo e da sociedade, estando acima 

dele apenas o absoluto, ou o Estado como fim da história abririam pouco espaço para o direito 

internacional. Por isso tornou-se tão prosaico afirmar que Hegel transforma o direito 

internacional em um mero direito estatal externo.23 

Essas duas leituras que influenciaram os internacionalistas especialmente na primeira 

metade do século XX e na segunda metade do século XIX, embora cheguem a conclusões 

diversas – especificamente no que tange ao papel do direito internacional, insistem na idéia de 

uma história universal alcançada pela confluência de interesses de diferentes sociedades com 

vistas a uma federação de Estados (Kant) ou pela agregação de contribuições individuais, no 

seio dos Estados, para o espírito de uma época (Hegel). 

                                                
22 Segundo adverte Patrick Gardiner, “o sentido de ‘liberdade’ que ele [Hegel] tinha em mente não era 
estreitamente análogo ao sentido em que a palavra foi usada pelos filósofos do Iluminismo; a ‘Liberdade’, afirma 
Hegel, ‘não é senão o reconhecimento e a adopção de objectos substanciais universais, tais como Direito e Lei, e 
a produção de uma sociedade que está de acordo com eles – o Estado’” (GARDINER, 1995, p. 72). 
23 Para essa discussão, tendo em vista especialmente as suas conseqüências para o problema do relacionamento 
entre o direito internacional e o direito interno, ver GALINDO, 2002, pp. 9-72. 
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Embora a concepção de universalidade que imbuiu a história do direito internacional 

seja tributária também de outras leituras, as concepções kantiana e hegeliana são 

indiscutivelmente importantes nesse contexto. A partir daí, no entanto, pouco se debateu, no 

cenário internacional, sobre o assunto. A literatura produzida como conseqüência do 

movimento de descolonização chegou a debater a questão da universalidade. Um discurso 

mais consistente, no âmbito propriamente da história do direito internacional, no entanto, 

somente veio a se realizar com escritos da década de 1990 – alguns deles analisados 

anteriormente. 

De fato, não parece viável discutir a universalidade de uma história do direito 

internacional nos moldes em que faziam Kant ou Hegel. Mais que isso, a visão universalista 

suportada por uma tradicional razão iluminista é completamente inadequada para lidar com 

um mundo com nações cujo pleito legítimo de fortalecimento das identidades nacionais 

merece ser reconhecido. Por outro lado, não se pode esquecer que há um discurso comum 

entre os internacionalistas, instituições e normas que se desenvolveram não como produto 

direto de perspectivas nacionais, mas com, muitas vezes, certa independência de tais 

perspectivas. 

Falar em direito internacional universal é partir de um dado a priori que pode não 

corresponder à prática. Essa talvez seja a maior das angústias da literatura revisionista sobre o 

tema e, de outro lado, a mais contraproducente influência de doutrinas como as de Kant e 

Hegel. Um direito internacional universal e uma história do direito internacional universal 

somente existirão se puderem ser historicamente comprováveis, e não servirem de bandeira ou 

panfletos que pretendem colonizar o universal pelo particular. Se tal universalidade é 

produzida positivamente (a partir de um consenso mínimo entre os povos, por exemplo) ou 

negativamente (a partir de procedimentos que permitam que os mais diferentes pleitos 
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coexistam e tenham a mesma capacidade de se afirmar, sem exclusão de outros, por exemplo), 

isso já é uma outra questão. 

É impossível abstrair as influências que cada contexto nacional exerce em 

determinado historiador. Essa dimensão da subjetividade, ao contrário de ser repelida pelos 

estudos historiográficos mais recentes, tem tentado ser incorporada ao discurso histórico. 

Assim, internacionalistas norte-americanos, alemães ou brasileiros não deixam de ser 

nacionais de seus países pelo simples fato de estarem lidando com um conjunto de normas 

que não se identifica necessariamente com as normas nacionais. Mas a possibilidade de uma 

história universal do direito internacional não pode ser eliminada por essa razão tanto porque 

existe uma linguagem comum que abrange a teoria e a prática do direito internacional, como 

porque as histórias particularistas poderão produzir o efeito inverso a que se propõe: destruir 

uma falsa universalidade e substituí-la por outra tão ou mais falsa ainda. A insistência numa 

visão particularista da história do direito internacional produz uma estratégia de exclusão, 

mesmo que retoricamente afirme que não – pois privilegiará uma perspectiva nacional. 

Uma história universal do direito internacional somente é possível se ela se justifica 

em sua própria historicidade, e não em um conceito de sistema jurídico abstrato ao qual os 

fatos históricos devem se adequar. A história do direito internacional é, assim, a história do 

colonizador e do colonizado, do opressor e do oprimido, dos Estados desenvolvidos e dos 

Estados em desenvolvimento. Somente assim se pode falar em uma verdadeira universalidade. 

Se a literatura historiográfica afirma que um dos maiores cuidados que o historiador deve 

tomar é não converter o passado em presente,24 ou seja, interpretar o passado como o 

presente, ela também não pode transformar o passado em abstrações conceituais, fundando-se 

em idéias que os seres humanos, através do tempo, insistiram em subverter. 

                                                
24 Ver os exemplos trazidos por Skinner que fazem com que o historiador, ao interpretar o passado como 
presente, se transforme em um cultor e elaborador de mitos (SKINNER, 2002, pp. 57-89). 
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Se uma leitura desse tipo for favorecida pelos estudos revisionistas – que, nesse 

primeiro momento, mais se preocupam em desvelar as contradições e obscuridades da história 

tradicional – ainda se poderá insistir num conceito de universalidade, porém completamente 

reformulado.  

 

1.3.3 Grandes Histórias e Histórias Biográficas 
 

Em The Gentle Civilizer of Nations, Koskenniemi descreve a existência de duas 

tendências bem marcantes na produção historiográfica do direito internacional: a tendência 

que privilegia narrativas sobre uma grande história do direito internacional, dividida em 

períodos, eras ou épocas, informada pela influência da cultura ou do poder nos destinos dos 

povos e das civilizações, ascensão, queda e manutenção de hegemonias. De outro lado, há as 

narrativas que privilegiam, em detrimento dos grandes contextos, a biografia de 

internacionalistas em particular. Ressalta ele que, embora tal tipo de narrativa não seja recente 

na doutrina internacionalista, o espírito “realista” forçou a sua exclusão do campo doutrinário, 

uma vez que não se poderia conceber a possibilidade de pessoas individualmente interferirem 

no curso da política internacional. No entanto, nos últimos anos – em um movimento ligado à 

crítica à primeira tendência apontada: as grandes histórias – as histórias biográficas têm 

adquirido um novo relevo. 

Koskenniemi aponta problemas tanto em se seguir as grandes histórias como as 

histórias biográficas. Quanto às grandes histórias, ressalta que elas implicam posições 

filosóficas e metodológicas difíceis de sustentar. Ademais, a identificação de períodos ou 

épocas seria reduzir a complexidade do mundo em blocos hierárquicos, sem contar que as 

grandes histórias pressupõem o que no passado foi central e periférico, valioso e danoso. 

Sugere também que tais grandes histórias levam em conta a idéia de progresso e são 
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reducionistas, pois nivelam o trabalho de pensadores individuais em decorações superficiais 

da superfície do silencioso passar de um período para outro, a emergência e transformações de 

grandes idéias ou princípios jurídicos. Por sua vez, histórias biográficas são tão criticáveis, do 

ponto de vista metodológico, como as Grandes Histórias. Elas reduzem o campo a uma 

projeção de poucas grandes mentes e falham em levar em consideração as pressões externas 

às quais as doutrinas desses homens pretendiam dar resposta. 

Em seu livro, Koskenniemi rejeita tanto as Grandes Histórias como a História 

Biográfica e afirma que sua pretensão é oferecer uma narrativa que mostre, longe das 

abstrações conceituais e das épocas, o que internacionalistas pensavam ou faziam em um 

curto espaço de tempo, sem se reduzir a uma análise meramente biográfica dos autores. 

Partindo de uma afirmação que ele mesmo já havia feito quase quinze anos antes – “o direito 

internacional é uma projeção do que os internacionalistas pensam e fazem” (KOSKENNIEMI, 

1992, p. xxvii) –, sustenta que se assim não é unicamente, não deixa de sê-lo parcialmente. 

Com isso, Koskenniemi chega quase a um conceito de história do direito internacional, 

quando afirma:  

 

“Como qualquer fenômeno social, o direito internacional é um conjunto complexo de práticas e idéias, 
assim como interpretações dessas práticas e idéias, e a forma como nós nos engajamos nelas ou as 
interpretamos não podem ser dissociadas dos projetos mais amplos, sejam profissionais, acadêmicos 
ou políticos, que possuímos” (KOSKENNIEMI, 2002a, p. 7). 

 

É preciso lembrar, no entanto, que a narrativa do internacionalista finlandês não se 

funda em nenhuma metodologia fechada. Ele mesmo adverte que seu livro é um tipo de 

experimentação de escrita do direito internacional que não se restringe a nenhum método 

rigoroso; um esforço de criação de narrativas intuitivamente plausíveis e politicamente 

engajadas sobre as transformações de uma disciplina que lhe compraz. 
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Embora Koskenniemi a isso dê a entender, não há, em verdade, uma dicotomia entre 

as chamadas grandes histórias e as histórias biográficas. Cada qual pode cumprir um papel 

importante na investigação de determinado campo. 

De fato, a literatura mais recente sobre história do direito internacional não tem 

optado pela elaboração de grandes histórias do direito internacional. A reedição de The 

Epochs of International Law, de Wilhelm Grewe, e alguns trabalhos de Heiner Steiger, no 

entanto, mostram que ainda há algum apelo – principalmente em países de língua alemã – 

para essas grandes histórias que dividem o direito internacional em eras ou épocas. O maior 

problema de trabalhos como o de Wilhelm Grewe não é uma divisão de épocas do direito 

internacional, mas os pressupostos que ele utiliza para fazer tal divisão. A grande crítica a se 

fazer a Grewe, portanto, não é metodológica, mas sim ideológica.25 Certo que alguém pode 

afirmar que é impossível fazer uma compartimentalização dessa monta: ideologia e 

metodologia retroalimentam-se – a ideologia afeta a metodologia a ser escolhida e a 

metodologia serve para justificar certa ideologia. Mas isso é inerente a toda e qualquer 

investigação intelectual. O que se quer dizer é que não se precisa partir dos mesmos 

pressupostos que partiu Grewe (a identificação entre política e direito, por exemplo) para se 

chegar a uma divisão do direito internacional em épocas, e nem o oposto (falar em épocas não 

leva necessariamente à adoção de uma associação, por exemplo, entre política e direito). Do 

mesmo modo, pode-se dizer que, de fato, a divisão do direito internacional em épocas seria 

uma redução da complexidade do mundo em certos blocos hierárquicos. Contudo, todo 

esforço de classificação implica redução de complexidades. A pergunta correta a se fazer não 

é se determinado esquema reduz a complexidade de um sistema, mas se tal redução é 

adequada ou consegue descrever, com menos imperfeições, uma dada realidade. Embora não 

nomeie épocas ou períodos, o próprio Koskenniemi distingue períodos no direito 

                                                
25 Ideologia aqui é utilizada no sentido de “[q]ualquer sistema abrangente de crenças, categorias e maneiras de 
pensar que possa constituir o fundamento de projetos de ação política e social: uma ideologia é um esquema 
conceitual com uma aplicação prática” (BLACKBURN, 1997, p. 195). 
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internacional: o direito internacional antes de 1870 se diferencia do direito internacional pós 

1870 pela emergência neste último do chamado esprit d’internationalité; por sua vez o direito 

internacional que decai em meados de 1960 dá origem a um outro período. Se, de fato, os 

esforços de periodização do direito internacional até os dias de hoje são bastante sujeitos a 

críticas, isso não significa necessariamente que todo e qualquer esforço de periodização deva 

ser rejeitado. Ademais, muitos dos historiadores profissionais não se sentem propriamente 

incomodados pelos estudos que encaram de maneira ampla determinadas realidades. O debate 

sobre a chamada micro-história, por exemplo (que toma como um dos procedimentos básicos 

de trabalho a redução da escala da observação), tem demonstrado que não se quer, 

propriamente, substituir a visão micro por uma perspectiva macro. Como bem advertiu uma 

importante especialista na área: 

 

“a micro-história possuía uma posição muito específica dentro da chamada nova história. Não era 
simplesmente uma questão de corrigir aqueles aspectos da historiografia acadêmica que pareciam não 
mais funcionar. Era mais importante refutar o relativismo, irracionalismo e a redução do trabalho do 
historiador a uma atividade puramente retórica que interprete os textos e não os próprios 
acontecimentos” (LEVI, 1992, p. 136).  

 

Quanto à pressuposição, nas grandes histórias, do que foi central e periférico, valioso 

ou danoso, ela não exclui, por si mesma, a possibilidade do estabelecimento de épocas ou 

períodos. Escolhas desse tipo também são imanentes à investigação intelectual. Elas precisam, 

no entanto, ser reveladas, e não excluir a possibilidade de serem refutadas ou adaptadas por 

uma outra investigação. A “perversidade” de algumas formas de se fazer história estava 

justamente no fato de que se consideravam verdadeiras portadoras de um único sentido sobre 

a evolução do homem e da sociedade, e assim excluíam outras formas de interpretação 

possíveis. Habermas explica tal patologia ao descrever a terceira condição ideal da fala, ao 

afirmar que, para o discurso, somente se pode permitir aqueles falantes que, como agentes, 

tenham idênticas oportunidades de empregar atos de fala representativos. Isso porque 
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“somente a recíproca sintonização dos espaços de expressão individual e a complementaridade no 
jogo de proximidade e distância nos contextos de ação garantem que os agentes, também como 
participantes no discurso, sejam também verdadeiros uns com os outros e tenham transparente sua 
natureza interna” (HABERMAS, 1997, pp. 153-154). 

 

Investigar a história do direito internacional sob o marco da existência de épocas não 

é ilegítimo em si mesmo. Traçar esse como o único meio, à exclusão de outros, contudo, pode 

ser.  

A idéia de progresso que algumas das grandes histórias levam em conta se refere 

muito mais ao fato de que boa parte delas foi concebida ao tempo em que tal idéia possuía 

uma positiva carga valorativa para o discurso das ciências sociais e humanas. Mas não há uma 

relação necessária entre a idéia de progresso e a elaboração de grandes histórias. A narrativa 

histórica tradicional do iluminismo, por exemplo, sempre tendeu a ler a transição entre a idade 

antiga e a idade média não como progresso, e sim como retrocesso. Grandes histórias podem 

ser elaboradas sem a existência de um fio condutor de eterno progresso. Este tema, no 

entanto, será mais bem tratado posteriormente. 

Dizer que as grandes histórias nivelam o trabalho de pensadores individuais e não 

percebem as grandes transformações de idéias e princípios jurídicos, de algum modo, 

corresponde à verdade. Esses tipos de concepção da história tendem a se preocupar mais com 

as estruturas, suas rupturas e mudanças. Mas isso não significa que devam elas ser excluídas 

por isso. O tipo de história que mais se aproxima daquela que pretende Koskenniemi em The 

Gentle Civilizer of Nations é a história das idéias ou história intelectual. Como se verá no 

próximo capítulo, esse tipo de história se restringe a captar apenas uma parcela da realidade. 

Assim como a micro-história, a história intelectual não pretende substituir-se à história social 

ou à história cultural (embora tome emprestado muitos instrumentos desses ramos). Ademais, 

as querelas metodológicas que envolvem a história intelectual já há algumas décadas estão 

longe de provar um caráter superior seu a outros ramos da historiografia. O fato de as grandes 
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histórias não oferecerem esse quadro mais minucioso da realidade não excluem a sua 

importância em elaborar conceitualmente grandes estruturas por onde os atores e as idéias 

passam. Atores e idéias não se reduzem à estrutura, mas são, sem dúvidas, influenciados por 

ela. 

A crítica que Koskenniemi formula às chamadas histórias biográficas, de certa 

forma, também procedem. Mas é necessário levar em consideração alguns aspectos. 

Em primeiro lugar, como será discutido no próximo capítulo, a literatura jurídico-

internacional encontra-se extremamente defasada em relação aos debates desenvolvidos no 

campo historiográfico. Ainda que tenha havido uma volta da história biográfica de alguma 

forma imune à denominada crítica realista, ela continua dando mais importância aos textos 

que aos contextos. E, ainda que se dê a importância aos textos, as discussões muitas vezes 

tendem a encará-los não na sua historicidade, mas na perspectiva da atualidade, gerando 

aquilo que bem demonstrou Skinner como sendo mitologias. 

Em segundo lugar, e levando em consideração o afirmado no primeiro ponto, muitas 

das histórias biográficas que menciona Koskenniemi – principalmente os trabalhos publicados 

na seção The European Tradition in International Law do European Journal of International 

Law -, embora muitas vezes pretendam, não conseguem se colocar como narrativas históricas. 

Tais trabalhos se propõem muito mais a rever certos conceitos jurídicos ou fazer uma análise 

puramente dogmática ou estritamente filosófica de determinada obra de um autor. Em muitos 

deles, as preocupações com os contextos de época cedem espaço para uma análise intelectual 

mais abstrata. 

Em terceiro lugar, há que se considerar que, embora as histórias biográficas muitas 

vezes se mostrem imperfeitas do ponto de vista de uma historiografia mais consistente do 

direito internacional, elas servem muitas vezes de estímulo para pesquisas mais minuciosas e 

historicamente mais adequadas. 
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Grandes histórias e histórias biográficas não podem, assim, ser vistas de uma maneira 

tão reducionista.  

 

1.3.4 Histórias Estritamente Dogmáticas ou Não Estritamente Dogmáticas 
 

Embora possa parecer um tanto paradoxal, o discurso pluridisciplinar, muito comum 

entre os juristas, ainda não tem efetivamente resultado em uma abordagem da história do 

direito internacional levando em conta aspectos não puramente dogmáticos. 

Como já antecipado, o próprio desconhecimento por parte dos juristas dos grandes 

debates sobre a historiografia mostram uma pequena (ou falha) abertura a outras disciplinas. 

No entanto, tão ou mais grave que tal fenômeno é a pretensão de encarar a história do direito 

sob um ponto de vista apenas do desenvolvimento da doutrina, das normas e dos institutos 

jurídicos, naquilo que poderia ser chamado de história dogmática do direito. 

A manutenção, entre os juristas atuais, de uma história dogmática, muitas vezes 

acontece de maneira sutil e não explícita. Por exemplo, conforme visto no item anterior, 

muitos dos estudos denominados históricos do direito internacional – especificamente as 

chamadas histórias biográficas – não têm a pretensão de construir narrativas propriamente, 

mas de analisar o pensamento de certo autor de maneira abstrata. E, ainda quando isso não 

acontece, a abertura a discussões menos dogmáticas é a mais estreita possível. Encara-se a 

história não como história, mas como um emaranhado de conceitos doutrinários 

desenvolvidos por um autor, desconsiderando-se o seu impacto em outros juristas, na 

construção de instituições e do espaço social em que foram idealizados, bem como as 

influências intelectuais que o autor recebeu, para dar apenas alguns exemplos. 
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Tal problema, no entanto, não é exclusivo do direito internacional. Mario Bretone, 

referindo-se à história do direito como um todo bem entendeu o problema na dicotomia que 

estabeleceu entre a história “categorial” e a história “social” do direito. 

O autor italiano observa que a história do direito tem sido guiada por um certo 

conceito de direito – uma categoria exclusiva e vinculante, operando através dos diferentes 

séculos e milênios. Tal categoria, que veria o direito como um conjunto coerente e auto-

suficiente de institutos ou de normas, de figuras ou de definições, seria vista por muitos como 

o objeto de uma ciência histórica específica. Assim: “observada deste ângulo, a história 

jurídica não é outra coisa, definitivamente, senão o desenvolvimento diacrônico de uma 

entidade conceitual e (entende-se) das suas articulações internas”. Esse ponto de vista sobre a 

história do direito, Bretone chama de “categorial” (BRETONE, 1998, p. 27). 

No entanto, o ponto de vista “categorial” se mostra, desde há muito, insustentável, 

pois a história do direito não tem apenas a ver com idéias e valores, mas também com 

“comportamentos e problemas sociais num tempo e num espaço determinados, com a 

economia e a política”. Também se pode dizer que idéias e valores nascem, morrem ou se 

mantêm dentro de contextos diferentes. Por isso, Bretone arremata: “A uma história jurídica 

‘dogmaticamente orientada’ pode contrapôr-se uma história jurídica socialmente orientada” 

(p. 27). 

Falar em uma história jurídica socialmente orientada significa dizer que a história do 

direito deve se inserir dentro do âmbito da história social. Estabelecer os limites entre as 

disciplinas (história do direito e história social) não seria o cerne da questão, mas sim a sua 

abolição (BRETONE, 1999, pp. 141-142). “A reflexão teórica e sociológica acerca do direito 

(como acerca da economia, da religião ou da política) pode oferecer ao historiador uma forma 

de olhar o mundo” (BRETONE, 1998, p. 29). Para Bretone: 
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“Em termos muito gerais, pode-se dizer que a história social estabelece perguntas que vão mais além 
da produção e o enlace dos acontecimentos; e que se acha distante de uma historiografia descritiva ou 
narrativa. A atenção se centra não somente nas relações o nos conflitos entre grupos, estratos ou 
classes, mas inverte as forças profundas e as estruturas constitutivas de uma sociedade, sua duração e 
sua mudança no tempo” (BRETONE, 1999, p. 143). 

 

A contraposição estabelecida por Bretone entre história categorial ou dos dogmas e 

história social e a conseqüente opção pela última representa, mais que uma solução para se 

enfrentar a visão tradicional que se fecha na análise de normas e instituições jurídicas, uma 

interessante possibilidade, dentre várias, para o enfrentamento dos problemas históricos. À 

tradicional história dos dogmas também poderia se opor uma história cultural. A análise do 

direito como fenômeno cultural e sua relação com os seres humanos e as instituições, 

condicionando o comportamento destes e modelando, criando ou pondo fim àquelas poderia 

ser uma producente forma de investigação no campo jurídico. Do mesmo modo, a contrapor-

se a uma história de dogmas, poder-se-ia falar em uma história intelectual do direito e, mais 

especificamente, do direito internacional. Uma vez que o presente trabalho toma como ponto 

de partida os métodos disponíveis na disciplina da história intelectual, uma análise mais 

detida acerca do campo da história intelectual será vista no próximo capítulo. 

A existência de uma história de dogmas não apenas oferece um quadro parcial da 

realidade. Como lembra António Hespanha, muitas vezes é possível identificar uma estratégia 

legitimadora da história do direito elaborada por uma corporação de juristas que sustenta uma 

legitimação específica do direito. A história dogmática pode, assim, cumprir o papel de 

“desdramatizar a natureza política de cada decisão jurídica e, por isso, o seu caráter aleatório”. 

Isso seria possível na medida em que os juristas apresentam determinada solução como sendo 

fruto de uma certa opção técnica ou científica, longe dos conflitos sociais que a influenciaram. 

Assim, “[u]ma história jurídica formalista, erudita, alheia às questões sociais, políticas e 

ideológicas e apenas ocupada de eras remotas, promove seguramente uma imagem das 
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Faculdades de Direito como templos da ciência, onde seriam formadas tais criaturas 

incorpóreas” (HESPANHA, 1997, pp. 21-22). 

Na visão de um historiador do direito internacional sobre a história do direito em 

geral:  

 

“[a] história do direito não mais é dominada por uma abordagem que encara a história dos dogmas, do 
Direito Romano ou o direito de outros períodos, supostamente estabelecendo fatos. Ao contrário, a 
história do direito hoje vê a si mesma em várias áreas como fazendo parte dos estudos gerais de 
história com temas específicos de história do direito e várias abordagens metodológicas” (HUECK, 
2001, pp. 210-211).  

 

Não parece haver qualquer dúvida, portanto, que há uma necessidade premente de 

superar qualquer análise histórica do direito que se restrinja a uma investigação pura e 

exclusivamente de dogmas. Uma visão tão estreita leva não apenas a uma perspectiva parcial 

da realidade, mas também equivocada, porque pressupõe que as doutrinas de autores ou a 

elaboração de normas surgem em um vácuo. 

 

1.3.5 História e Teoria 
 

Muitos autores, especialmente aqueles ligados à newstream, sustentam que o 

desinteresse que a doutrina do direito internacional desenvolveu em relação à teoria tem 

origens no espírito pragmático que envolveu a disciplina especialmente após a II Guerra 

Mundial. Esse espírito pragmático teria desviado o foco dos especialistas para a resolução de 

problemas concretos da realidade internacional, mas, por conseqüência, teria feito gerar uma 

disciplina facilmente manipulável por interesses particularistas que se arrogavam defensores 

da universalidade. 

A atitude da doutrina do direito internacional em relação à história não foi diferente. 

O pragmatismo excessivo não apenas estimulou a perda de uma identidade nutrida do passado 
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– o que revela a pouca produção bibliográfica sobre temas históricos -, mas gerou muitas 

vezes uma equivocada compreensão sobre o passado, que eram aptas a produzir falsas 

imagens da doutrina e da prática de séculos precedentes – como demonstra a pesquisa de 

David Kennedy sobre a imagem que os internacionalistas fizeram do direito internacional no 

século XIX. 

Tendo o pragmatismo atingido tanto a teoria como a história do direito internacional, 

ele produziu também como efeito uma desvinculação entre a pesquisa histórica e a elaboração 

teórica da disciplina. Todavia, esse não é um fenômeno exclusivo do direito internacional. 

Interessante trazer, dessarte, um pouco do quadro no âmbito das relações internacionais, para 

demonstrar isso. Por muito tempo houve um descompasso entre historiadores e teóricos 

fundado muito mais em falsas percepções e incompreensões sobre o papel de cada um. 

John Gaddis, em um artigo extremamente didático sobre o diálogo entre 

historiadores e teóricos das relações internacionais, colocou muito bem o problema. 

Para Gaddis, muitos teóricos das relações internacionais desprezam a história das 

relações internacionais ao argumento de que os métodos históricos não seriam 

suficientemente dotados de cientificidade. Daí porque se tem criado um verdadeiro abismo 

entre especialistas em relações internacionais (particularmente aqueles que lidam com 

aspectos teóricos) e especialistas em história. 

O discurso científico clássico desenvolveu-se no sentido de que algo, para ser 

considerado ciência, deve proporcionar ao menos duas coisas: explicar (ou seja, dizer por que 

as coisas acontecem da maneira que acontecem) e predizer (deve proporcionar pelo menos 

alguns meios para antecipar como as coisas acontecerão no futuro). No entanto, essa 

concepção de ciência, transplantada para o ramo das ciências humanas, nunca alcançou um 

alto grau de precisão, porquanto nesse campo se lida com a consciência humana, que se 

comporta de maneira diferente a como se comportam moléculas, correntes de ar ou objetos 



67 

 

celestes. A esse problema de precisão, as ciências sociais tentaram equacioná-lo negando a 

sua existência. Daí porque tantas teorias em diversas áreas tentaram interpretar a consciência 

e o comportamento humano como fenômenos naturais, por exemplo. Para Gaddis, tais 

tentativas são, ao mesmo tempo, reducionistas, pois atribuem ao comportamento humano duas 

ou três causas, sem levar em consideração que as pessoas agem movidas por razões as mais 

complexas possíveis; tendem a ser estáticas, pois desprezam que o comportamento humano 

pode variar com o tempo; tendem a reivindicar uma aplicação universal, desconsiderando que 

diferentes culturas reagem a situações similares de maneiras diversas. Agindo dessa maneira, 

os cientistas sociais se distinguem dos historiadores que, embora sejam bons em explicar, 

resistem a fazer previsões e são notoriamente ineptos ao apresentar suas descobertas para 

servirem de instrumento para tomadores de decisão. Ele afirma que essa forma de agir, por 

parte dos cientistas sociais, nos levou a um “reino platônico de formas ideais que tem pouco a 

ver com o mundo real” (GADDIS, 1996, pp. 33-36). E o mais impressionante, continua Gaddis, 

é que essa tendência das ciências sociais se funda numa idéia ultrapassada do método 

científico – não mais abalizada nem mesmo por cientistas da natureza -, gerando, para utilizar 

uma analogia de um famoso termo de Freud, uma “inveja da física” (GADDIS, 1996, p. 37). 

Dando como exemplo a geologia e a biologia (que poucos ousam desafiar o caráter 

de cientificidade), o autor afirma que ambas atribuem a certas conseqüências múltiplas causas 

e levam em consideração o papel da contingência na análise da realidade. Tais ciências, 

embora consigam descrever a realidade, não são hábeis para prever o que acontecerá, mas 

nem por isso perdem o caráter científico. Biologia, geologia, e também história, seriam o que 

o autor chama de ciências do processo e não ciências estruturais. A equivalência com a 

história seria correta pois, para esta: causas múltiplas agem em determinada situação, o tempo 

passa, os padrões coexistem com as singularidades, a quantificação não se torna necessária e a 
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explicação é bem mais precisa que a previsão. Portanto, a história também seria científica. 

(GADDIS, 1996, pp. 38-39).  

Gaddis então demonstra que os principais postulados do argumento científico 

defendido pelos cientistas sociais não mais se mantêm incólumes nas “ciências duras” – onde 

se incluem, por exemplo, as ciências naturais. E a história, longe de estar alheia ao discurso 

científico, pode servir mesmo como uma ponte entre as novas “ciências duras” e as “velhas 

ciências sociais” (GADDIS, 1996, pp. 41-45). 

Outros especialistas em história e relações internacionais têm tentado construir um 

diálogo mais estreito entre história e teoria. Caroline Kenedy-Pipe e Barry Buzan e Richard 

Little têm empreendido esforços nesse sentido. 

Para Kennedy-Pipe, a causa do distanciamento entre teoria e prática encontra-se 

propriamente no ambiente metodológico positivista que se desenvolveu na corrente 

prevalecente das relações internacionais: o realismo. O próprio liberalismo, como forma de se 

opor ao realismo, não conseguiu se afastar daquelas premissas metodológicas, perpetuando a 

sensação de afastamento. Portanto, o debate entre as principais correntes teóricas 

(mainstream) da Teoria das Relações Internacionais seria responsável pela distância entre 

teoria e história. A maneira de reduzir o distanciamento entre historiadores e teóricos seria 

voltar às bases da TRI e reconstruí-la a ponto de permitir o diálogo. 

Para a autora, a chamada escola inglesa das relações internacionais seria um ótimo 

arcabouço para promover a interação. Mas não somente a Escola Inglesa. Todas as tentativas 

de se apartar do debate realismo/liberalismo estimulam a interação, na medida em que são 

buscadas explicações para a realidade internacional em outros ramos das ciências sociais. 

Assim, construtivismo e as teorias críticas – especialmente feministas - poderiam funcionar 

como meios propícios para se estimular a aproximação entre história e teoria (KENNEDY-PIPE, 

2000, pp. 741-754). 
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Barry Buzan e Richard Little chegam a conclusões bastante semelhantes. Atribuem 

eles à tradição positivista, mas também behaviorista, que se desenvolveu na literatura de 

relações internacionais norte-americana, uma verdadeira obsessão por parte dos autores de 

querer considerar as relações internacionais como uma disciplina autônoma. Essa obsessão 

fez, no entanto, com que a TRI se afastasse fortemente da história, pois aquela não poderia ter 

seus métodos confundidos com os desta. Ou seja, concluem mesmo que a TRI negou a 

história para poder se afirmar nos Estados Unidos. 

Já no Reino Unido, por sua vez, as coisas aconteceram de maneira diversa. Os 

autores britânicos, segundo Buzan e Little, sempre concederam um papel importante à história 

na fundamentação da Teoria das Relações Internacionais. No Reino Unido não se conseguia 

ver, por exemplo, como seria possível estabelecer padrões de comportamento idênticos entre 

as cidades-estado gregas e o mundo contemporâneo (BUZAN AND LITTLE, 2000, pp. 23-30).  

Mas os dois autores vão um pouco mais longe que Kennedy-Pipe para estabelecerem 

algumas premissas que, segundo suas opiniões, influenciaram a concepção de sistema 

internacional e interferem sensivelmente na relação entre teoria e história das relações 

internacionais. Tais premissas – que os autores pretendem combater - seriam as seguintes: (a) 

presentismo: como sendo a preocupação apenas com questões políticas atuais e de história 

contemporânea; implica um alheamento por parte dos especialistas no que concerne à história; 

(b) a-historicismo: como significando não que o passado não interessa aos cientistas sociais, 

mas que estes devem buscar leis gerais que se apliquem tanto ao passado como ao presente; 

(c) eurocentrismo: como sendo a propensão para compreender a história do mundo e o 

passado e o presente da política mundial como se fossem meramente ramos da história 

européia e das formas westfalianas das relações internacionais; (d) anarcofilia: ou seja, a 

disposição para assumir que a estrutura do sistema internacional tem sido sempre anárquica, e 

que isso seria natural e (mais seletivamente) desejável; (e) estatocentrismo: como querendo 
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dizer sobre o modo de conceber as relações internacionais em que somente os Estados são 

atores ou os únicos atores relevantes (BUZAN E LITTLE, 2000, pp. 18-22). 

Esforços desse tipo, como os encontrados na área das relações internacionais, têm 

sido pouco freqüentes entre os autores de direito internacional, até mesmo aqueles que 

possuem uma maior abertura à história, inclusive os chamados newstreamers. 

Uma exceção a isso seria, talvez, Koskenniemi, que, na Introdução de The Gentle 

Civilizer of Nations, coloca a questão de que seu livro deve ser visto como uma continuação e 

uma resposta aos críticos de From Apology to Utopia, no sentido de que não basta descrever o 

direito internacional como um conjunto de práticas argumentativas – o que foi feito em From 

Apology to Utopia -; é preciso perceber por que os internacionalistas tomam determinadas 

posições e defendem certos argumentos em tempos e lugares diversos. Koskenniemi, no 

entanto, não elabora detidamente essa relação entre história e teoria. 

De qualquer modo, seja nas relações internacionais, seja no direito internacional, há 

uma falta de familiaridade com as discussões mais recentes na historiografia. Como se verá, 

um diálogo entre teóricos e historiadores se dá de forma constante em ramos historiográficos 

como a história intelectual. As discussões sobre a necessidade de a história intelectual dar o 

chamado “giro lingüístico” é a melhor prova disso (JAY, 1982, pp. 86-110). A desatualização 

do debate é, portanto, a principal causa de estranhamento entre teóricos e historiadores – e, 

especificamente no direito internacional, tal causa é tão importante quanto o sentido 

pragmático que adquiriu a disciplina após a II Guerra Mundial. Apenas com o gradual 

desestranhamento entre teoria e história se poderá construir seja uma história das relações 

internacionais seja uma história do direito internacional mais teórica e historicamente 

consistentes. 
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1.3.6 Progresso 
 

Em um precioso estudo sobre história, Walter Benjamin já advertia que “a idéia de 

um progresso da humanidade na história é inseparável da idéia de sua marcha no interior de 

um tempo vazio e homogêneo. A crítica da idéia de progresso tem como pressuposto a crítica 

da idéia dessa marcha” (BENJAMIN, 1994, p. 229). A idéia de progresso é, em si mesma, a-

histórica, pois permite a crença de que, independentemente das ações humanas no transcorrer 

do tempo, o futuro será sempre superior ao passado. A história se torna, assim, um mero (e 

inútil) artefato cuja função não é situar o ser humano onde ele está, mas projetar o inevitável. 

A idéia de progresso influenciou decisivamente a forma de se fazer história e, como 

não poderia deixar de ser, também afetou a percepção dos internacionalistas. A idéia nutriu-se 

de inúmeras raízes, religiosas inclusive, mas foram as idéias iluministas as principais 

responsáveis pela sua propagação nos mais diferentes ramos do conhecimento. Foram 

também as idéias iluministas diretamente responsáveis pela tomada do termo progresso em 

um sentido eminentemente ideológico. Falar em ideologia do progresso significa falar em 

“uma crença no progresso que se transforma em uma síndrome por razões ou um sistema de 

idéias” (FAUL, 1985, p. 14). Tal uso ideologizante da idéia possui reflexos até os dias de hoje 

nos discursos que encaram, por exemplo, a forma de organização do sistema internacional 

como superior, mais organizada, racional, ou “menos primitiva”26 do que no passado - nesse 

sentido, o progresso seria, também, notadamente, um projeto teórico com vistas à 

implementação prática de uma série de medidas. 

Também se pode dizer que a estrutura fenomenológica da realidade histórica 

inviabiliza os pressupostos teóricos em que se funda a idéia de progresso. Segundo Nathan 

                                                
26 O discurso sobre a primitividade do direito internacional sem dúvida esconde, ao menos em alguns 
doutrinadores, a crença de que, levando-se em consideração a analogia doméstica, o direito internacional pode se 
tornar desenvolvido ou menos rudimentar. Nesse sentido, o discurso sobre primitividade funda-se em uma 
concepção a-histórica do direito internacional, perpetuando a visão de que a disciplina do futuro será superior à 
disciplina do passado. 
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Rotenstreich, falar em um processo de avanço progressivo para a realização de um fim 

universal é presumir que a realidade histórica é capaz de acomodar um encontro ininterrupto, 

ou ainda uma fusão total entre a dimensão da realidade e a dimensão do significado moral 

(moral meaning) – como igualdade, liberdade ou humanidade. O domínio da realidade 

histórica está sendo continuamente criado (ROTENSTREICH, 1971, pp. 211-213). Ora, não é 

possível fazer qualquer tipo de associação genérica entre tais dimensões. 

Conceitos das chamadas ciências naturais também têm posto em xeque os postulados 

teóricos em que se funda a idéia de progresso. Por exemplo, idéias como a de entropia 

contestam a possibilidade de se encarar o tempo de forma linear e progressivamente guiado 

(PINTO, 2002, pp. 65-115). 

As críticas à idéia de progresso têm surgido não apenas de elaborações conceituais, 

mas de observações empíricas vivenciadas todos os dias. A espoliação das condições básicas 

do ser humano seja no Brasil ou em qualquer outro lugar em que o valor dignidade da pessoa 

humana não seja respeitado mostram que a idéia de progresso não possui consistência com a 

realidade. A idéia de progresso dissolve toda e qualquer tradição de pensamento que se funda 

em uma razão anamnética, que leva em conta a dimensão do sofrer porque não faz prescindir 

a memória (METZ, 1998, pp. 72-91). 

É bem verdade que nos últimos anos tem-se registrado um novo interesse acerca da 

crítica à idéia de progresso. Alguns autores chegam a afirmar que se não há uma “lei 

histórica” impelindo a humanidade ao progresso, certamente também não uma “lei histórica” 

prescrevendo o oposto, ou seja, a inexistência do progresso. Tal argumento faz sentido na 

medida em que muitos dos críticos da idéia de progresso se fundaram em postulados 

metafísicos a fim de opor a metafísica e conseqüente perda do caráter de contingência que a 

idéia iluminista de progresso levava (CONNELY, 2004, p. 415). 
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Contudo, ainda que se possa revigorar a idéia de progresso, certamente é defeso à 

nova roupagem levar consigo a idéia de inevitabilidade – algo que caracterizava a idéia 

iluminista de progresso. Assim, ainda que se possa falar em progresso, não será ele inevitável 

ou necessário. Ele poderá ocorrer ou não, assim como ser restrito a certos aspectos da 

experiência (CONNELY, 2004, pp. 420-421). O “progresso” técnico não é causa nem 

conseqüência do “progresso” espiritual. E porque não há um caminho único a ser seguido, 

Hölderlin pôde fazer a triste indagação – posteriormente utilizada com brilhantismo por 

Heidegger -, contida no poema “Pão e Vinho”: “Para que poetas em tempos de penúria?” 

(HEIDEGGER, 1995, pp. 199-238). 

No âmbito específico da história do direito, a idéia de progresso já foi bem colocada 

como sendo um dos usos legitimadores da disciplina. Acreditar que o direito segue um 

progresso linear faz “o observador ler o passado desde a perspectiva daquilo que acabou por 

acontecer”. Mas essa visão progressista gera perdas, especialmente em relação àquilo que se 

fechou como oportunidade de evolução a partir do “progresso” (HESPANHA, 1997, p. 20). As 

possibilidades de investigação do passado se tornam extremamente limitadas porque se 

observa o que aconteceu sob o prisma do que está acontecendo e, ainda, do que virá a 

acontecer (mesmo que em um futuro distante). 

A literatura tradicional sobre história do direito internacional sempre se moveu tendo 

por princípio informador a idéia de progresso. Isso tanto atingiu a capacidade imaginativa dos 

autores para o desenvolvimento de narrativas que se afastavam da idéia de progresso como 

influenciou – conforme já visto anteriormente – a percepção dos juristas sobre o presente. Se 

o progresso é inevitável, ainda que o presente se mostre insuficiente, tais insuficiências serão 

supridas no futuro; se é inevitável, não há muito que se fazer no presente. Mas isso gera uma 

expectativa fechada do futuro, expectativa que provavelmente nunca será satisfeita – porque 

não se concretiza em atos de modificação do presente. Tal qual advertiu Koskenniemi, o 
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direito internacional deve ser apoiado não como uma estrutura institucional completamente 

definida, mas como um projeto político aberto que nos permite imaginar diferentes futuros e 

criticar o presente a fim de abrir espaço para o que está “surgindo” (KOSKENNIEMI, 2003, p. 

486). 

A newstream tem tentado se desvencilhar das narrativas que enfatizam a idéia de 

progresso, o que se mostra essencial para a reconstrução (ou construção mesmo) da 

historiografia da disciplina. 

 

1.3.7 Continuidade e Descontinuidade 
 

Michel Foucault certamente inspirou um sentido de renovação da história das idéias 

acerca da necessidade de se estudarem as descontinuidades do discurso, ao contrário de se 

enfatizar as continuidades, como tradicionalmente se havia feito. 

Não é à toa que muitos dos internacionalistas ligados à newstream sublinhem que a 

história do direito internacional deve se voltar para as descontinuidades – às vezes com 

referência expressa à Foucault. 

Foucault se dedica bastante ao estudo das descontinuidades na história das idéias em 

seu hoje já clássico A Arqueologia do Saber. Nessa obra, o pensador francês revela uma 

sensível insatisfação com a forma com que se estudava a história das idéias, a opção por 

estudar longos períodos em que os historiadores buscavam revelar 

 

“os equilíbrios estáveis e difíceis de serem rompidos, os processos irreversíveis, as regulações 
constantes, os fenômenos tendenciais que culminam e se invertem após continuidades seculares, os 
movimentos de acumulação e as saturações lentas, as grandes bases imóveis e mudas que o 
emaranhado das narrativas tradicionais recobria com toda uma densa camada de acontecimentos” 
(FOUCAULT, 2004, p. 3). 
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Essa forma de se fazer história estaria sendo substituída por outra – subscrita pelo 

autor – que deslocaria a atenção de largas unidades como séculos ou épocas para os 

fenômenos de ruptura. Sob as grandes continuidades poder-se-ia detectar a incidência de 

interrupções, cuja posição e natureza sejam as mais diversas possíveis. Assim, enquanto a 

história tradicional buscava analisar grandes períodos e as continuidades que os 

homogeneizavam, essa nova forma de se fazer história buscaria as rupturas e perturbações das 

continuidades. Em um termo que expressa muito bem isso, sustenta: “o problema não é mais a 

tradição e o rastro, mas o recorte e o limite: não é mais o fundamento que se perpetua, e sim 

as transformações que valem como fundação” (FOUCAULT, 2004, p. 6). 

Assim, o historiador deve não esconder as descontinuidades em um determinado 

período estudado, mas investigar a sua incidência. A idéia de descontinuidade seria um 

elemento fundamental para esse novo tipo de se fazer história, possuindo um triplo papel: é 

uma atitude deliberada por parte do historiador – e não algo que seria recebido 

involuntariamente daquilo a que se está investigando -, é o resultado de sua descrição – e não 

o que precisa ser eliminado –, é o conceito que o trabalho não deixa de especificar – ao invés 

de negligenciá-la como se fora uma lacuna uniforme e indiferente entre duas figuras positivas 

(FOUCAULT, 2004, pp. 9-10). 

Foucault chega mesmo à conclusão de que o esforço de várias ciências em encontrar 

grandes continuidades discursivas teria a ver com as diversas estratégias que não pretendem 

ver afetada a soberania da consciência. Com bastante clareza ele formula essa relação: 

 

“A história contínua é o correlato indispensável à função fundadora do sujeito: a garantia de que tudo 
que lhe escapou poderá ser devolvido; a certeza de que o tempo nada dispersará sem reconstituí-lo em 
uma unidade recomposta; a promessa de que o sujeito poderá, um dia – sob a forma da consciência 
histórica -, se apropriar, novamente, de todas essas coisas mantidas a distância pela diferença, 
restaurar seu domínio sobre elas e encontrar o que se pode chamar sua morada. Fazer da análise 
histórica o discurso do contínuo e fazer da consciência humana o sujeito originário de todo o devir e 
de toda prática são as duas faces de um sistema de pensamento” (FOUCAULT, 2004, p. 14). 
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À antiga história das idéias, Foucault propõe a arqueologia, que se funda em métodos 

e se propõe a objetivos diversos em relação à primeira. E a idéia de descontinuidade é central 

para o empreendimento arqueológico. Como ele mesmo deixa explícito: 

 

“Se há um paradoxo da arqueologia, não é no fato de que ela multiplicaria as diferenças, mas no fato 
de que ela se recusa a reduzi-las – invertendo, assim, os valores habituais. Para a história das idéias, a 
diferença, tal como aparece, é erro ou armadilha; ao invés de se deixar prender por ela, a sagacidade 
da análise deve procurar desfazê-la: encontrar sob ela uma diferença menor e, abaixo desta, uma outra 
ainda mais limitada, e assim indefinidamente até o limite ideal que seria a não-diferença da perfeita 
continuidade. A arqueologia, em compensação, toma por objeto de sua descrição o que habitualmente 
se considera obstáculo: ela não tem por objeto superar as diferenças, mas analisá-las, dizer em que 
exatamente consistem e diferenciá-las” (FOUCAULT, 2004, p. 192). 

 

No entanto, ao contrário do que se pode pensar, a arqueologia de Foucault não 

implica uma inversão de investigação do contínuo para o descontínuo, “considera, ao 

contrário, que o mesmo, o repetitivo e o ininterrupto constituem um problema tanto quanto as 

rupturas”. As continuidades, assim como as descontinuidades, fariam parte de práticas 

discursivas. Dessa maneira, segundo Foucault, aqueles que criticariam a arqueologia por se 

preocupar em demasia com o descontínuo, desvalorizariam o contínuo pelo uso que dele 

fazem, isso porque o tratam como um elemento-suporte a que todo o resto deve relacionar-se. 

Mas isso teria sido feito neutralizando-se a idéia de continuidade, 1ançando-a “no limite 

exterior do tempo, a uma passividade original”. Por isso Foucault pretende incluir tanto as 

continuidades como as descontinuidades em um mesmo campo comum, o das práticas 

discursivas (FOUCAULT, 2004, pp. 195-196). 

Ao mesmo tempo em que os ensinamentos de Foucault tiveram um impacto 

profundo na academia norte-americana, eles conseguiram também penetrar de maneira 

marcante a literatura ligada à newstream – ainda predominantemente americana ou 

influenciada por escolas de pensamento americanas, como os critical legal studies, por 

exemplo, que explicitamente se consideram influenciadas pelo pensamento daquele autor 

francês. Isso se pode perceber em autores como David Kennedy e Martti Koskenniemi, 
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Anthony Anghie e mesmo Nathaniel Berman ao insistirem na análise de descontinuidades. 

Muitos dos trabalhos históricos dos citados autores se concentram nos pontos de ruptura do 

discurso jurídico internacional. Assim, observa-se em Kennedy uma grande preocupação em 

estudar os fatores que levaram à disciplina a dar um giro para o pragmatismo; em 

Koskenniemi, o surgimento de um esprit d’internationalité entre os internacionalistas da 

segunda metade do século XIX; em Anghie, a influência do colonialismo na modificação e 

criação de institutos jurídicos que persistem até os dias de hoje; o surgimento de um espírito 

modernista que influenciou a percepção sobre o nacionalismo no direito internacional, em 

Berman. 

Como se pode perceber, no entanto, pelo breve panorama do estado da arte nos 

estudos historiográficos do direito internacional, alguns autores, longe de preocupações pós-

estruturalistas, ainda se preocupam primordialmente com as continuidades. Benedict 

Kingsbury, ao estudar a tradição dos pensamentos de Grocius, Gentili e Oppenheim, busca 

estabelecer conexões com o passado de maneira a investigar sobre a persistência do 

pensamento desses autores no modo como se escreve e se aplica o direito internacional nos 

dias de hoje. Bardo Fassbender também já insistiu na necessidade de se estudarem as 

continuidades, e não apenas as descontinuidades, ao argumento de que determinadas normas e 

princípios persistem – nem sempre por influência de relações de poder -, e tal persistência 

necessita ser analisada. 

Embora Foucault expressamente tenha advertido que sua arqueologia não se 

preocupa apenas com as descontinuidades, mas apenas busca pôr tanto continuidades como 

descontinuidades em um mesmo campo discursivo – e assim suas ocorrências em um 

determinado ramo do conhecimento – a prática do próprio Foucault não revela uma 

equiparação, em termos de preocupações intelectuais, entre continuidades e descontinuidades. 

É possível perceber em Foucault uma verdadeira obsessão pelas descontinuidades (POSTER, 
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1982, pp. 137-152; HENNING, 1982, pp. 153-196). Mesmo em A Arqueologia do Saber, os 

exemplos que ele se reduz a dar (no que se refere à questão das 

continuidades/descontinuidades) ou estabelecem a necessidade de se observar mais de fundo 

as descontinuidades ou geram uma preocupação excessiva outorgada às continuidades. Na 

prática, aquilo que o pensador francês criticou nos “cultores das continuidades” ocorreu na 

arqueologia: as descontinuidades passaram a ocupar um lugar fora do campo discursivo, pré-

estabelecendo preocupações dos pesquisadores. 

Essa obsessão pelas descontinuidades parece ter se refletido em muitos dos 

internacionalistas que tomaram como parâmetro os estudos de Foucault sobre história 

intelectual. Ou seja, nos estudos prevalecem as descontinuidades em detrimento das 

continuidades – não obstante a afirmação (não cumprida) de Foucault, de que apenas 

pretendia pôr continuidades e descontinuidades no mesmo campo discursivo. 

Por outro lado, trabalhos que enfatizam a necessidade de se estudarem ainda as 

continuidades e as grandes tradições de pensamento fazem tabula rasa do debate 

continuidade/descontinuidade. De fato, algumas críticas formuladas por Foucault parecem 

extremamente pertinentes, no sentido de que diversas áreas do conhecimento, especialmente o 

conhecimento científico, por muito tempo enfatizaram a linearidade, o encadeamento e a não-

contradição na evolução de discursos científicos, permitindo assim que novas possibilidades 

de respostas para determinados problemas fossem sufocadas em nome do grande discurso 

contínuo ou que a visão do oprimido fosse esquecida ou calada. 

A melhor forma de encarar as continuidades e descontinuidades discursivas é se 

voltar para uma análise contextualista da história, como se verá mais adiante, em que tanto as 

continuidades como as descontinuidades deixam de ocupar um espaço privilegiado e podem 

ser estudadas como persistência de um contexto ou ruptura do mesmo. 



 

2 PARA UMA METÓDICA (INTELECTUALMENTE HISTÓRICA) DO DIREITO 

INTERNACIONAL 

 

“Comme un beau cadre ajoute à la peinture, 
bien qu’elle d’un pinceau très-vanté, 

Je ne sais quoi d’étrange et d’enchanté 
En l’isolant de l’immense nature”. 

Charles Baudelaire 
 

2.1 Introdução 
 

Uma das principais contribuições da literatura ligada à newstream foi apontar a 

necessidade de se estudar o que pensam e fazem os internacionalistas a fim de se compreender 

o que representa o direito internacional. Como já salientado, mesmo Koskenniemi, que 

chegou a afirmar isso em letras claras, atenuou essa frase, não deixando de enfatizar, contudo, 

que entender o direito internacional também passa por isso. 

Certo que falar a palavra internacionalista pode trazer mais problemas que soluções. 

Internacionalistas podem ser acadêmicos especialistas em direito internacional, assim como 

acadêmicos em relações internacionais ou ainda acadêmicos vinculados a outras áreas que 

tomam como campo de estudo as relações internacionais ou o direito internacional. De outro 

lado, internacionalistas podem ser indivíduos que tomam quaisquer tipos de decisões em 

âmbito internacional – seja nas chancelarias, em organizações internacionais (e tribunais 
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internacionais), em altos postos da burocracia estatal, em organizações não-governamentais 

etc. 

A possibilidade de tais confusões leva, antes de mais nada, à necessidade de se 

verificar a relação entre teoria e prática a fim de que se precise, com maior exatidão, o sentido 

do termo internacionalista no presente trabalho. 

A discussão entre teoria e prática no direito internacional, desde pelo menos o fim da 

II Guerra Mundial, tornou-se marginal, não porque houvesse um ponto de vista a favor da 

não-compartimentalização entre teoria e prática, mas porque – como já visto - o espírito 

pragmático que invadiu o discurso jurídico-internacional desestimulava uma preocupação 

com a teoria. 

Nesse diapasão, boa parte do esforço de muitos autores de direito internacional não é 

propriamente afirmar um interligamento entre teoria e prática, mas conceder algum papel à 

teoria nas discussões sobre os temas da disciplina.27 

A distinção entre teoria e prática não é, de forma alguma, nova no pensamento 

ocidental. Aristóteles, por exemplo, na última parte da Ética a Nicômacos, ao fazer digressões 

sobre a verdadeira felicidade, afirmava que somente a vida contemplativa (teoria) poderá 

trazê-la, e não as atividades ligadas ao lazer ou à política (prática).28 

                                                
27 Como já visto, muitos autores ligados à newstream têm se dedicado a esse esforço. Mas tal movimento pode 
ser percebido inclusive entre aqueles não ligados às novas correntes. Iain Scobbie, por exemplo, sustenta que a 
compreensão da teoria jurídica é crucial para a prática do Direito internacional. O descrédito propugnado por 
certos autores à teoria poderia ser visto como um compromisso conservador com uma teoria escondida ou latente 
que se funda no status quo. Para ele – baseando-se em Kant -, a função da teoria é formular ou guiar a prática, 
proporcionar uma estrutura relativamente abstrata para a compreensão e determinação da ação (SCOBBIE, 2003, 
p. 61). 
28 “Então, se entre as ações de ordem prática conformes à excelência as ações políticas e militares se distinguem 
por sua nobreza e grandeza, e estas não são compatíveis com o lazer e visam a um objetivo, além de não serem 
desejáveis por si mesmas, enquanto a atividade intelectual, que é contemplativa, parece superior em termos de 
importância de seu mérito, e parece que não visa a qualquer outro objetivo além de si mesma, e tem em si mesma 
o prazer que lhe é inerente (e isto engrandece a atividade), e a auto-suficiência, a disponibilidade de lazer e a 
imunidade à fadiga (tanto quanto é possível para uma criatura humana), e todos os outros atributos das pessoas 
sumamente felizes são evidentemente os relacionados com esta atividade, então – repetimos – segue-se que ela 
será a felicidade completa para o homem, se lhe for agregada toda a duração de uma vida, pois nada que seja 
inerente à felicidade pode ser incompleto” (ARISTÓTELES, 2001, pp. 202-203). 
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Referindo-se ao problema teoria/prática não apenas nos escritos de Aristóteles, mas 

também no célebre opúsculo de Kant, Sobre o dito comum: Isto pode ser correto na teoria, 

mas nada vale na prática, Jardim Rocha Júnior aponta que os dois pensadores ajudaram a 

moldar o debate contemporâneo em torno do problema, ponto que pode ser reconduzido a 

quatro orientações essenciais, no que se refere à predominância dada ou à teoria ou à prática. 

Do lado daqueles que priorizam o aspecto teórico, haveria: (a) os que sustentam que as teorias 

devem ser analisadas pelo seu valor teórico, independentemente de suas possibilidades ou 

eficácia práticas; e (b) os que defendem que as teorias, dado precisamente o seu valor teórico, 

devem orientar ou determinar a prática. Por outro lado, aqueles que dão maior importância à 

prática poderiam ser classificados entre: (a) os que julgam o valor dos chamados higher points 

of view pela sua adequação ao acolhimento prático dos problemas ou, ainda, os que sustentam 

a possibilidade de produção de higher points of view a partir da prática; e (b) os que, ao 

assinalarem que as teorias possuem um aspecto abstrato e ideal, descartam a sua viabilidade 

para lidar com problemas práticos, muitas vezes chegando a propor uma total despreocupação 

com a teoria (ROCHA JR., 2002, p. 19). 

Dedicando-se a analisar as implicações das relações entre teoria e prática no âmbito 

jurídico, o autor aponta que, dada “a natureza decididamente prática29 da categoria direito – 

em última instância, um projeto de determinação das condutas empíricas dos indivíduos desde 

a força da normatividade jurídica”, não seria adequado adotar-se uma posição puramente 

                                                
29 John Pocock, analisando o tema, já afirmou: “Há diferenças entre o jurista e o historiador nas suas razões para 
abordar o passado e nas suas práticas quando lidam com ele, e entre essas diferenças se situa uma que separa as 
relações entre prática e teoria nas disciplinas. Juristas vão ao passado em busca de autoridade mais ou menos 
diretamente aplicável em ações presentes; historiadores vão em busca de informação que eles bem sabem que 
pode ser convertida em autoridade e bem sabem poder ser aplicada a ações presentes, mas a qual eles são 
capazes de tratar de maneiras alternativas – tal como o estudo do passado pelo próprio passado” (POCOCK, 1998, 
p. 483). Há, no entanto, uma séria discussão que se vem travando nos últimos tempos sobre o papel do 
historiador na aplicação judicial (e prática) do direito. Não raramente, juízes de diversos países europeus têm se 
utilizado da expertise de historiadores para analisar, dentre outros aspectos, a veracidade ou falsidade de 
determinados dados sobre a história européia da II Guerra Mundial – por exemplo, a fim de responsabilizar, seja 
civil, seja criminalmente, indivíduos acusados de terem cometido crimes contra a humanidade. Nesse sentido, 
alguns historiadores estariam servindo como verdadeiros peritos em procedimentos judiciais institucionalizados. 
Isso, segundo a posição de certos autores, estaria colocando em perigo a autonomia e a liberdade do historiador 
como intelectual. Para uma curta, porém bem informada síntese dessa rica discussão, ver EVANS, 2002, pp. 326-
345. 
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teórica, merecendo ser ela, portanto, descartada. Do mesmo modo, dadas as estreitas relações 

entre a reflexão jurídica e a prática política, estaria excluída a opção que exclui a teoria em 

favor da prática. Assim, Rocha Júnior chega à conclusão de que 

 

“a circunstância de a apreensão do ‘correto’ sentido do direito das nossas sociedades depender dessa 
racionalidade prático-política repele que o enquadramento de uma discussão jurídica científica possa 
ser reduzida a uma tomada de posição no falso dilema entre uma orientação unilateralmente pró-teoria 
ou uma orientação unilateralmente pró-prática” (ROCHA JR., 2002, pp. 22-23). 

 

De fato, posições extremadas, que levem à exclusão da teoria ou da prática não 

conseguem apreender nem uma justificação suficiente do direito (em um conceito de justiça, 

igualdade, segurança jurídica ou procedimento em que seja facultado a todos ouvirem e terem 

seus pleitos ouvidos) nem o impacto que as normas exercem – ou podem exercer - nas 

instituições e nas vidas dos cidadãos. Desse modo, ao menos no campo jurídico, uma 

distinção rígida entre teoria e prática, perde o sentido. 

E não há qualquer razão para que o rompimento das fronteiras entre teoria e prática 

não aconteça também no âmbito do direito internacional. Ao pragmatismo do pós-II Guerra 

não deve suceder a construção de uma disciplina fundada exclusiva ou preponderantemente 

em bases abstratas ou em discussões que pretendem apenas destruir as bases conceituais e 

institucionais sem nada repor. Agir de tal modo seria substituir os excessos da prática pelos da 

teoria, permitindo que um novo surto de pragmatismo, talvez renovado, se reinstalasse na 

disciplina. A prática dos Estados, de tribunais internacionais, de organizações internacionais 

governamentais ou não-governamentais, indivíduos singularmente ou grupos de indivíduos 

são essencialmente importantes para a compreensão do direito internacional. Mas tais entes ou 

sujeitos agem com propósitos (definidos, mas muitas vezes indefinidos), condicionados por 

contextos determinados, inclusive por ideologias, e buscam fins específicos. Seria simplório 

(ou de uma argúcia extrema, levando em consideração a dimensão ideológica) pretender 

apartar a dimensão teórica da prática no direito internacional. 
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O presente trabalho toma como pressuposto que qualquer explicação jurídica da 

realidade internacional não pode reduzir-se exclusivamente seja a considerações teóricas seja 

a considerações práticas. Os métodos para tal explicação podem certamente variar, mas não 

podem prescindir do entrelaçamento entre teoria e prática.30 

Levando-se em consideração esse pressuposto, deve-se voltar à questão inicial, a 

saber, o que significa o termo internacionalista no presente trabalho. 

Para fins do presente trabalho, internacionalista é tomado no sentido de alguém que 

se dedica a temas de direito internacional sob uma perspectiva jurídica, ainda que tal 

perspectiva seja complementar a outra(s) (econômica, política etc.) e ainda que quem adote tal 

perspectiva não possua uma formação estritamente jurídica. 

Do ponto de vista histórico, seria completamente contraproducente reduzir tais 

indivíduos a uma idéia de “profissão de jurista internacionalista”, até mesmo porque, se essa 

profissão hoje existe, isso não significa que ela sempre existiu. Do mesmo modo, os limites 

entre os “mundos” jurídico e político, se reais, mostraram-se de maneira mais atenuada ou 

reforçada no percorrer histórico. 

Uma definição ampla de internacionalista como a proposta engloba dois principais 

tipos de atores: os internacionalistas acadêmicos e os internacionalistas práticos. O 

tratamento, em um trabalho sobre história do direito internacional, do primeiro tipo, não gera 

sérios problemas. Em dias como os atuais, a produção acadêmica é identificada e o seu autor 

                                                
30 Koskenniemi oferece a essa questão uma resposta que se aproxima da advocacia de um “relativismo 
metódico”. Num relato biográfico de sua experiência com o direito internacional – como consultor jurídico do 
Ministério das Relações Exteriores da Finlândia e como acadêmico -, afirma que inicialmente, não conseguia 
entender como alguns métodos eram usados na teoria/doutrina do Direito internacional e os mesmos métodos 
precisavam ser excluídos na atuação prática. O autor finlandês afirma que, um tempo depois, começou a 
perceber que o uso de métodos do direito internacional está diretamente relacionado com o contexto em que 
alguém precisa argumentar. Por isso, ele prefere a palavra estilo, e não método (no sentido de um instrumento 
que fornece determinadas linhas-mestras sobre a certeza jurídica). Assim, não haveria um melhor estilo – ou 
qualquer relação hierárquica entre eles; nem haveria um estilo universal, uma vez que todos podem ser 
considerados reducionistas. O contexto sempre prevaleceria a fim de alguém saber que estilo deveria ser 
utilizado em uma determinada situação. Nesse sentido, a tensão entre teoria e prática se esfacelaria, segundo 
Koskenniemi, pois o fator determinante para aplicação de um certo método ou estilo não seria o seu caráter mais 
abstrato ou a sua aplicabilidade na resolução de problemas concretos, mas o contexto (KOSKENNIEMI, 1999, pp. 
356-360).  
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ou autores buscam, no mais das vezes, externar posições próprias. O mesmo, no entanto, não 

ocorre com o segundo tipo. 

Muitas vezes, os chamados internacionalistas práticos agem em nome de certas 

instituições ou grupos que não expressam, necessariamente, suas opiniões ou convicções 

pessoais. No caso do presente trabalho, será facilmente percebido que inúmeros 

internacionalistas estavam a serviço de determinados Governos; em verdade, tais 

internacionalistas contribuíam para instruir os Governos sobre as melhores opções a serem 

tomadas no que se refere ao tema do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos 

marinhos. Essa constatação fácil, no entanto, torna sobremaneira difícil identificar o que seria 

o avanço de uma idéia para alcançar objetivos governamentais ou uma idéia decorrente de 

uma opinião ou convicção pessoal de certo internacionalista. Mas não se pode negar que 

posições defendidas na prática estatal são, ao menos em parte, produto dos chamados 

internacionalistas práticos. 

Essa dificuldade em identificar o papel exato dos internacionalistas práticos nas 

posições adotadas pelos Estados torna difícil, porém não impossível, considerá-los em um 

trabalho sobre a história do direito internacional. 

O presente trabalho busca ressaltar a prática estatal sobre o tema do patrimônio 

comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos. Ao fazer isso, pretende desvendar o 

resultado final de posições que tiveram em sua formação contribuições de internacionalistas. 

Em outras palavras, a análise da prática estatal é também a análise do que um certo tipo de 

internacionalista pensava e fazia. Por outro lado, o presente trabalho também busca enfatizar o 

papel dos internacionalistas acadêmicos nas questões referentes ao patrimônio comum da 

humanidade aplicado aos fundos marinhos. 

Trata-se, portanto, de uma dupla abordagem que em muitos tópicos seguirá a 

seguinte ordem de tratamento: primeiro, da prática estatal e, segundo, da contribuição 
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acadêmica. Mas essa dupla abordagem penderá mais para o lado dos internacionalistas 

acadêmicos. A esses será dada certa preferência no tratamento, embora a prática estatal nunca 

deva ser esquecida. A preferência se deve às possibilidades de investigação históricas 

disponíveis. 

Defrontando-se com um tema bastante similar, Hidemi Suganami, ao se propor 

analisar o tema da analogia doméstica sob um viés histórico, sustentava que observaria o tema 

em sua contribuição dada tanto pelos acadêmicos como pelos homens de Estado e 

funcionários dos governos, mas com ênfase nos acadêmicos pela seguinte razão: 

 

“Uma das razões de os escritores tratados neste livro serem principalmente acadêmicos ou intelectuais 
é que suas idéias são relativamente fáceis de identificar através de suas publicações. Além disso, suas 
habilidades profissionais freqüentemente os permitem expressar suas visões de uma maneira clara e 
coerente. Ademais, diferentemente de funcionários governamentais, suas visões podem ser menos 
diretamente influenciadas pela preocupação de interesses nacionais específicos de um país” 
(SUGANAMI, 1989, pp. 7-8). 
 

É, portanto, procedimentalmente mais fácil identificar o que os internacionalistas 

acadêmicos pensam sobre determinado tema pela sistematicidade e clareza que, diversas 

vezes, imprimem em seus trabalhos. Enquanto a clareza é uma das virtudes do trabalho 

acadêmico, a linguagem diplomática em que se expressa a prática estatal é embebida, 

freqüentemente, de obscuridade e ambigüidade. É essa a razão de se enfatizar o papel do 

internacionalista acadêmico. 

O tema específico abordado no presente trabalho, no entanto, possui uma vantagem 

dentre outros que torna menos distante a diferença entre internacionalistas práticos e 

internacionalistas acadêmicos. Durante as várias negociações estatais que envolveram a 

questão do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos, diversos 

acadêmicos tomaram uma postura ativa seja como consultores seja como delegados de 

Estados específicos. Ao lado de tais atividades, a grande maioria deles continuou a 

desenvolver uma atividade acadêmica. Aqui, a teoria se aproximava da prática. Por outro 
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lado, certos internacionalistas práticos muitas vezes tiveram oportunidade de expressar suas 

opiniões produzindo escritos publicados, mais comumente, em periódicos especializados em 

direito internacional. Nesse caso, a prática se aproximava da teoria. 

Para efeitos do presente trabalho, tais autores, ao continuarem produzindo 

academicamente paralelamente a uma atuação prática, no primeiro caso, e ao se disporem a 

externarem suas opiniões em obras científicas, no segundo caso, serão tratados no grande 

grupo de internacionalistas acadêmicos. 

Em resumo, a definição do termo internacionalista deve ser bastante ampla. Ao 

adotar uma dupla abordagem, o presente trabalho pretenderá analisar a posição da prática 

estatal e da doutrina dedicada ao tema em estudo. No que tange à prática estatal, deve-se 

considerar que o posicionamento dos Estados também refletia a perspectiva de 

internacionalistas, embora nem sempre de maneira identificável; no que se refere à 

contribuição acadêmica, serão considerados nesse rótulo os trabalhos de internacionalistas que 

produziram suas obras na qualidade de acadêmicos, ainda quando passaram a ter um papel 

também prático, e a produção dos internacionalistas práticos que publicavam suas posições. 

Uma relevância maior será dada à contribuição dos assim rotulados internacionalistas 

acadêmicos, por ser mais fácil identificar sua contribuição direta ao tema. 

Mas identificar o significado do termo internacionalista para os fins propostos e 

adotar o ponto de vista que o direito internacional é, “também”, o que os internacionalistas 

pensam e fazem não soluciona todos os problemas se se pretende investigar esses atos de 

pensar e fazer na história. A disciplina da historiografia desenvolveu-se intensamente, 

contando com uma série de subdisciplinas com métodos próprios para a investigação de certos 

campos.31 Seria inadequado, sob pena de imbuir a pesquisa histórica de superficialidade, 

                                                
31 Tome-se como exemplo o desenvolvimento da historiografia francesa, sob a influência da Escola dos Annales, 
que tem levado à necessidade de uma especialização mais intensa da disciplina. O influente volume, editado por 
Jacques Le Goff e outros, sobre a “História Nova”, comprova o que aqui foi dito, quando são dedicados capítulos 
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abstrair a existência de subdisciplinas da historiografia e propor uma única e exclusiva 

história do direito internacional. 

No entanto, como todo trabalho científico não pode se furtar a tomar opções do ponto 

de vista da abordagem – mesmo sabendo que tais abordagens sempre representam uma 

parcela da realidade – o presente trabalho pretende investigar o que os internacionalistas 

pensaram e fizeram em relação a uma idéia específica, de patrimônio comum da humanidade 

aplicado aos fundos marinhos, com os métodos da história intelectual. 

 

2.2 A História Intelectual como campo de transição para os estudos históricos 
 

Certamente, a história intelectual pode ser considerada um dos ramos da 

historiografia que mais se revitalizou nos últimos tempos. Não somente o número de trabalhos 

dedicados a tal ramo cresceu substancialmente, como também os historiadores intelectuais 

souberam reanimar seus próprios estudos com a influência interdisciplinar. E dentro desse 

universo interdisciplinar, os estudos de teoria lingüística e filosofia da linguagem parecem ter 

causado o maior impacto entre os historiadores intelectuais. Daí porque se dizer que a história 

intelectual realizou aquilo que muito da filosofia do século XX já empreendeu: um verdadeiro 

giro lingüístico. 

Esse giro lingüístico tem sido marcado pelo fato de os autores do ramo terem 

assumido que “a história intelectual é uma parte integral do estudo interdisciplinar da história 

do significado [meaning] e que a busca desse estudo envolve uma preocupação concentrada 

nos modos como o significado é constituído na e através da linguagem” (TOWES, 1987, p. 

881). 

                                                                                                                                                   
a diversos ramos da historiografia, tais como: Antropologia histórica, História das Mentalidades, História da 
Cultura Material. História Imediata, História dos Marginais, História do Imaginário (LE GOFF ET AL, 1998). 
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O giro lingüístico, no entanto, tem posto sérios desafios à história intelectual em 

termos de autonomia disciplinar e, em alguns casos, colocado em xeque a própria existência 

da historiografia. O giro lingüístico, ao implicar que a linguagem não representa um mero 

meio para a representação ou expressão de uma realidade externa, pode levar ao recurso a 

teorias semiológicas em que a linguagem é considerada como um sistema auto-suficiente de 

“signos”, cujos significados são determinados pelas suas próprias inter-relações, e não por um 

objeto ou sujeito que esteja situado fora da linguagem. O problema é que a adoção de uma 

teoria semiológica em sua forma extrema pode levar à idéia de uma “morte da história”, pois 

se partiria do pressuposto de que a linguagem não apenas dá forma à realidade, mas a 

constitui. A história se transformaria assim em um mero subsistema de signos lingüísticos que 

constituiriam o seu objeto, o passado, de acordo com regras que pertenceriam à “prisão da 

linguagem” em que habitaria, então, o historiador. No entanto, segundo John Towes, a 

tendência predominante encontrada entre os historiadores intelectuais é a de adaptar 

preocupações históricas de origem extralingüística às contribuições da semiologia para: 

reafirmar que, apesar da relativa autonomia dos significados culturais, os seres humanos ainda 

criam e recriam os mundos de significado e; insistir que esses mundos são respostas e 

modelamentos aos mundos cambiantes da experiência, em última instância, irredutíveis às 

formas lingüísticas em que se revestem (TOWES, 1987, pp. 881-882). 

Justamente porque, diante da opção de muitos historiadores de promoverem um giro 

lingüístico na disciplina, existe um debate sobre a autonomia da história intelectual como 

ramo da historiografia, a formulação de um conceito torna-se difícil. Não obstante, alguns 

autores têm tentado oferecer conceituações que consigam abarcar ao menos aproximadamente 

a dimensão do interesse de um autor vinculado à história intelectual. Carl Schorske traz um 

conceito que parece, levando em consideração alguns aperfeiçoamentos, bem demonstrar a 

citada dimensão. Segundo Schorske, o historiador intelectual: 
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“procura situar e interpretar temporalmente o artefato, num campo onde se cruzam duas linhas. Uma é 
vertical, ou diacrônica, com a qual ele estabelece a relação de um texto ou um sistema de pensamento 
com expressões anteriores no mesmo ramo de atividade cultural (pintura, política, etc.). A outra é 
horizontal, ou sincrônica; com ela, o historiador avalia a relação do conteúdo do objeto intelectual 
com as outras coisas que vêm surgindo, simultaneamente, em outros ramos ou aspectos de uma 
cultura” (SCHORSKE, 1988, p. 17). 

 

O historiador intelectual, dentro do conceito acima proposto, tem a função de se 

debruçar sobre vários passados que, por sua vez, constituem-se de maneira interligada. O 

conceito é bastante útil porque as linhas sincrônica e diacrônica, ao mesmo tempo em que 

possibilitam ao historiador uma visão mais abrangente (pela atuação da linha sincrônica na 

diacrônica), não retiram a autonomia disciplinar da história intelectual, que continua se 

concentrando no passado de um artefato específico (atuação da linha diacrônica na linha 

sincrônica). 

O conceito, no entanto, demanda algumas especificações. 

Roger Chartier, tomando emprestado o conceito, e sustentando ser ele adequado, 

adverte que é necessário precisar especificamente dois termos: o de objeto intelectual e o de 

cultura. 

Tomando por base os trabalhos de Foucault, afirma que o que se observa não são 

objetos (não existem objetos naturais), mas objetificações que constroem uma figura original 

de cada vez. Com isso, Chartier retira a lição de que os historiadores intelectuais não podem 

cair na ilusão de que os campos do discurso ou práticas são prontos e acabados, categorizando 

objetos que não mudam. Por isso, é necessário observar as descontinuidades, quando se 

poderá perceber em que ocasiões e por quais razões certas objetificações foram realizadas de 

maneira diferente em relação ao passado. 

Quanto ao termo cultura, afirma que o pior de aceitá-lo não é tanto que geralmente o 

termo apenas cobre as produções intelectuais ou artísticas de uma elite, mas que nos leva a 

acreditar que a categoria “cultura” somente se associa a determinados campos de práticas e 
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produções. Levando em consideração a obra de Clifford Geertz, Chartier afirma que um 

conceito de cultura deve ‘denotar um padrão de significados historicamente transmitidos, 

incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas, expressadas em formas 

simbólicas, por meio das quais o homem comunica, perpetua e desenvolve seu conhecimento 

e atitudes acerca da vida’” (CHARTIER, 1982, pp. 43-45). 

A essas observações cabem igualmente dois comentários. 

Chartier parece certo quando afirma que as diferentes perspectivas sobre os objetos 

(objetificações) variam com o tempo e que os historiadores intelectuais devem levar em 

consideração que os objetos também são contingenciáveis – daí porque se torna realmente 

difícil falar em objetos naturais. Mas disso não se retira uma necessidade de se enfatizar 

descontinuidades. Como já visto, a influência de Foucault, ao falar em descontinuidades, 

produziu um efeito de deslocar o eixo da investigação histórica das continuidades para as 

descontinuidades. Se o seu projeto inicial era pôr continuidades e descontinuidades num 

mesmo campo discursivo, a prática daquilo que ele chamou inicialmente de arqueologia foi 

privilegiar as descontinuidades, o que pode ter gerado o efeito de retirá-las do campo 

discursivo, constituindo-se verdadeiro a priori da investigação dos historiadores ligados ao 

projeto foucaultiano. Como se verá, mais produtivo é situar determinado autor (no caso da 

história intelectual) em um contexto lingüístico em que operam e são produzidas tanto 

continuidades como descontinuidades. Assim, as possibilidades de se privilegiarem umas ou 

outras são reduzidas. 

Quando Chartier se refere ao problema – sem dar tanta importância se comparado ao 

segundo - de se falar cultura e isso implicar que o historiador intelectual deve se debruçar 

sobre as produções de uma elite, está ele a se referir ao debate cultura popular/cultura erudita, 

que preocupou muito o pensamento ocidental nas últimas décadas. Desde pelo menos Mikail 

Bakhtin, a distinção entre cultura popular e cultura erudita perde muito de seu sentido. 
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Bakhtin demonstrou que muitas vezes a cultura erudita se alimenta da popular, dando-lhe uma 

nova roupagem. E o movimento oposto também pode acontecer – traços da cultura erudita se 

popularizam em diferentes linguagens. O debate cultura popular/cultura erudita sempre 

incomodou historiadores intelectuais que eram constantemente acusados de elitistas, por se 

dedicarem exclusivamente aos textos de grandes autores. No âmbito da história intelectual, o 

debate tem ganhado novos contornos – e, por conseqüência, incomodado menos -, não apenas 

porque os especialistas da área têm buscado perceber com mais cuidado a relação entre o 

popular e o erudito, como também porque novas perspectivas metodológicas têm incorporado 

em sua essência a influência recíproca do popular e do erudito. 

No que diz respeito ao conceito trazido por Chartier de cultura, ele é amplo o 

suficiente para abarcar os mais diferentes aspectos da atividade humana. E essa parece ser a 

razão de o autor considerar esse aspecto mais importante que a dicotomia cultura popular / 

cultura erudita. Um conceito restrito de cultura pode levar à inevitabilidade de se tomar como 

campo de estudo apenas a cultura erudita, por exemplo. Ademais, um conceito amplo de 

cultura reforça ainda mais a tese de que os historiadores intelectuais dos últimos tempos têm 

se preocupado com a história dos significados que, na medida em que alteram e dão forma à 

realidade, não podem estar restritos a um ambiente modesto, parcial da realidade, que dê azo a 

um conceito estreito de cultura. 

Outros conceitos de história intelectual, no entanto, têm sido propostos, delimitando 

mais estreitamente o campo de estudo. Vale a pena tomar dois deles. Um, de um historiador 

do direto; outro, de duas historiadoras intelectuais brasileiras. 

Para William Fisher III, “História intelectual se refere, em termos amplos, à história 

do que pessoas têm pensado e acreditado – inferido, mais freqüentemente, do que elas têm 

escrito. É convencionalmente justaposta à história das instituições políticas, à história dos 

sistemas econômicos e à história da vida social” (FISHER III, 1997, p. 1065). 



92 

 

Dois aspectos merecem ser lembrados, diante de tal conceito. 

Primeiro, Fisher III reduz (mas não exclui) a possibilidade de recurso a fontes não-

escritas no campo da história intelectual. A inferência do que certos autores pensaram e 

acreditaram é feita a partir de documentos escritos. 

De fato, boa parte do esforço dos historiadores intelectuais tem se conduzido no 

sentido de utilizar fontes escritas. O pensamento de autores se perpetua em seus escritos, coisa 

que seria muito difícil (mas não impossível) de se apreender se se estivesse lidando com 

fontes orais, por exemplo. Mas a utilização de fontes não escritas não se encontra 

completamente vedada. 

Tome-se como exemplo o estudo do direito em sociedades que enfatizam os 

procedimentos jurídicos orais ao invés dos escritos. A exclusão da possibilidade ao menos de 

considerar fontes orais certamente traria como conseqüência uma visão distorcida da relação 

desses povos com o direito. Ademais, se se leva em consideração a existência de uma 

pluralidade de ordens jurídicas até mesmo em Estados modernos, que pretendem o monopólio 

da produção e aplicação do direito, uma certa abertura para as fontes orais será necessária.32 

Especificamente no direito internacional, não se pode olvidar que a história da 

disciplina ainda é, essencialmente, uma história de Estados europeus que excluíram outras 

coletividades que poderiam não ter (e muitas vezes não tiveram) a mesma fixação ocidental 

na linguagem escrita. Nesse ponto, pode-se dizer que um conceito de história intelectual que 

exclua as fontes orais pode permitir a construção de uma disciplina que exclua as diferentes 

histórias que podem ser trazidas por diferentes povos. O modo como tais povos encaravam a 

transmissão e a difusão do pensamento certamente poderia ser diferentes. 

Com isso não se quer dizer que toda a história intelectual deva se fundar tanto em 

fontes orais como em fontes escritas; mas apenas que não se pode excluir tal possibilidade. 

                                                
32 Já se tem estudado, no direito, a história do colonialismo e do imperialismo sob o ponto de visa do chamado 
“pluralismo jurídico”, embora ainda seja um tanto discreta a abertura para a análise de fontes orais. Nesse 
sentido, ver SMANDYCH, 2003. 
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O segundo conceito aqui trazido é o de Sonia Lacerda e Tereza Cristina Kirschner. 

Para as autoras, o termo história intelectual designa: 

 

“todas as espécies de estudos históricos concernentes a obras, doutrinas, formas de pensar, tradições 
de saber, movimentos etc. na esfera erudita da cultura, diferenciando-se assim das pesquisas de 
mentalidade, do imaginário, dos processos culturais simbólicos e das dimensões sociais da cultura, 
que constituem tantas outras especializações”. 

 

E continuam: 

 

“A razão da preferência é simplesmente o fato de que ‘idéias’ é um termo demasiado genérico, 
aplicável a todo e qualquer conteúdo mental, portanto inadequado ao uso classificatório. Acresce que 
a denominação história das idéias se associou especialmente ao tipo de investigação praticado e 
teorizado por Arthur Lovejoy, a saber, o exame trans-histórico de idéias-conceito, hoje repudiado 
como protótipo de concepção essencialista” (LACERDA E KIRSCHNER, 2003, p. 29). 

 

Há em tal conceito, propositalmente, a intenção de excluir do campo da história 

intelectual a produção que não se enquadre na “esfera erudita da cultura”. Ou seja, a distinção 

entre cultura popular e cultura erudita ganha aqui relevo para ser reforçada. Ademais, essa 

formulação conceitual se preocupa excessivamente em estabelecer o que a história intelectual 

não vem a ser. 

No que se refere à delimitação da história intelectual na “esfera erudita da cultura”, 

vale novamente lembrar as advertências de Roger Chartier e as referências à obra de Mikail 

Bakhtin. Mesmo que se queira distinguir o que é cultura popular do que é cultura erudita, isso 

pode não ser possível, dadas as múltiplas influências recíprocas que recebem tais “culturas”. 

No campo específico do direito, não se pode excluir da abrangência da história intelectual as 

concepções “populares” das concepções “eruditas” sobre o sistema jurídico. O próprio fato de 

as esferas mais altas da cultura não refletirem as posições e reivindicações de povos que não 

podem se expressar de forma erudita tem um significado essencial para se entender, por 

exemplo, a ausência de certos temas em grandes autores. Não se diz com isso que todo 

exercício de história intelectual deve levar em mente necessariamente o relacionamento 
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existente (ou ausente) entre o popular e o erudito, entre a percepção de “leigos” e de 

“intelectuais juristas”; o que se quer enfatizar é que uma concepção de história intelectual não 

pode prescindir desse tipo de investigação. 

De outro lado, ainda dentro do conceito de Lacerda e Kirschner, percebe-se uma 

preocupação excessiva com a delimitação do campo de estudo da história intelectual. O 

chamado “giro lingüístico” ocorrido na história intelectual permitiu a ampliação do foco dos 

especialistas e isso tem trazido um senso de renovação não apenas na subdisciplina, como tem 

aberto possibilidades para outras subdisciplinas da historiografia (JAY, 1982, p. 87). Apesar 

de demonstrar uma identidade por vezes ambígua e um constante e eclético interesse em 

outras disciplinas, a história intelectual ainda pode ser considerada como integrante dos 

estudos historiográficos em geral; e mais, uma valiosa fonte de intercâmbio intelectual para 

todos os ramos da historiografia (KRAMER, 2004, p. 95). Aqui cabe a observação, já referida, 

que fez Mario Bretone em relação à história do direito e à história social: o cerne da questão 

não é estabelecer limites disciplinares, mas aboli-los. 

O conceito de história intelectual trazido por Schorske ainda parece o mais adequado, 

não somente porque permite que o historiador intelectual busque um universo amplo para as 

suas análises, mas porque faz isso preservando um objeto específico para ele, a chamada linha 

diacrônica. 

De todo modo, a adoção de um conceito desse tipo amplia sobremaneira as 

possibilidades de a história fazer pontes com a teoria. O giro lingüístico somente foi (e tem 

sido) possível graças ao fato de que a história intelectual tem deixado a ênfase nos 

particularismos que tradicionalmente a elas se opunham, e buscado um senso maior de 

generalização e classificação. Foi justamente por ter se colocado em um ponto de intersecção 

entre a teoria e a história tradicional que a história intelectual conseguiu manter uma 

identidade própria. Como inteligentemente percebeu Lloyd Kramer, o ecletismo, a 
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interdisciplinaridade, a ênfase nos contextos e nas interações entre idéias e experiência da 

história intelectual despertou críticas seja entre os filósofos que buscavam situar as idéias em 

um nível mais alto, fora da história, e entre os historiadores materialistas, que questionavam a 

abstração na análise das batalhas humanas da política ou das guerras. Segundo Kramer, foi 

exatamente a ênfase da historicidade das idéias, assim como nos componentes teóricos, 

intelectuais das ações humanas, que deram à história intelectual uma face própria e uma 

significação cultural duradoura (KRAMER, 2004, pp. 83-84). 

Para as relações internacionais e para o direito internacional, isso abre possibilidades 

inúmeras em termos de relacionamento história/teoria das respectivas disciplinas.33 Conforme 

explica Thomas Smith, em um excelente trabalho sobre as aproximações e distanciamentos 

existentes entre história e teoria das relações internacionais: 

 

“Minha própria opinião é a de que o trabalho histórico deve, epistemologicamente, habitar um espaço 
situado entre a crônica inocente e o puro subjetivismo. Metodologicamente, deve ela abandonar a 
visão da história como uma “casa da fortuna” em favor de uma maior reflexão e pesquisa. Em lugar de 
tentar destilar da história a essência da política, teóricos devem adentrar profundamente nas 
complexidades da história. Uma concepção mais maleável de teoria é também adequada. Teoria deve 
procurar tanta claridade quanto possível e evitar um monolitismo que nivela a diversidade e se fecha 
às idéias. Para os gregos antigos, teoria significava considerar, contemplar ou especular fora de formas 
fixas de pensamento. Nesse sentido, deve-se reconsiderar o intrincado da teoria e, ao contrário, relaxar 
suas pretensões científicas e julgamentos nomotéticos e amarrar as suas idéias mais perto das 
ambigüidades do material. Oakeshott freqüentemente dizia que um estilo “conversacional” de teorizar 
era mais frutífero que justapor, com brutalidade, pretensões de verdade” (SMITH, 1999, pp. 183-184). 

 

Tendo isso sido considerado, faz-se necessário lembrar que o giro lingüístico não 

trouxe uma unanimidade no que diz respeito aos métodos da história intelectual. Os grandes 

debates sobre a história intelectual têm se dado menos em torno da dimensão conceitual e 

mais em relação aos métodos de análise. Embora os principais especialistas na matéria 

tenham posições firmes acerca de vários aspectos, um esforço de classificação (e 

                                                
33 David Armitage observa um movimento inverso, ligado ao recurso à teoria e à filosofia da linguagem, que 
também tem despertado o interesse de teóricos das relações internacionais na história: o giro lingüístico, que do 
mesmo modo afetaria, agora de forma direta, as relações internacionais, estaria exigindo um constante e intenso 
recurso à historiografia (ARMITAGE, 2004, p. 100). 
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necessariamente reducionista) pode ser feito a fim de se entender os grandes grupos em que 

tais especialistas parecem circular. 

William Fisher III, em um minucioso estudo sobre o crescente interesse entre juristas 

americanos pelo estudo e aplicação dos métodos da história intelectual em suas pesquisas 

históricas, enumera quatro grandes grupos a que se estariam filiando os estudos de história do 

direito nos Estados Unidos. Tal classificação serve bem para situar os principais eixos do 

debate metodológico no âmbito da história intelectual. 

O primeiro dos grupos, denominado de estruturalista, teria sido influenciado pelo 

movimento intelectual de mesmo nome que teve seu apogeu na década de 60, especialmente 

na França. Fisher destaca o pensamento de Michel Foucault por sua sofisticação e importância 

para o grupo e tenta exemplificar o eixo central do pensamento histórico do autor e, por 

conseqüência, do que chama de estruturalismo. O pensamento humano estaria estruturado na 

linguagem e caberia ao historiador identificar a estrutura profunda do sistema lingüístico que 

tanto forneceu o vocabulário como organizou o pensamento de membros de uma cultura ou de 

disciplinas dentro de uma cultura. Cada sistema lingüístico e conceitual teria seus próprios 

objetos de estudo e definiria as estratégias para determinar o relacionamento entre os objetos 

pertencentes a esse domínio. A história tradicional teria exacerbado a análise das 

continuidades e as perspectivas de diferentes épocas; o pensamento de Foucault proporia o 

surgimento de estudos que sublinhassem as “disjunções”, as descontinuidades radicais na 

história da consciência. A história tradicional também teria feito os historiadores enfatizarem 

os contextos sociais, econômicos e políticos dos textos ou as biografias de seus autores. Essa, 

contudo, não seria a abordagem mais adequada, pois um texto manteria sua utilidade apenas 

na medida em que poderia ser considerado um sintoma, permitindo ao historiador diagnosticar 

a doença que atingia a cultura na qual o texto foi produzido. 



97 

 

O segundo grupo, denominado por Fisher de contextualista, faz depender o 

significado de um documento dos sistemas de palavras e conceitos nos quais um autor 

determinado se movia quando escrevia. O papel do historiador, para esse grupo, seria 

reconstruir o contexto no qual certo autor vivia e interpretar o texto à luz dele. Os 

contextualistas enfatizariam a história de “discursos” – ou seja, sistemas lingüísticos e 

sistemas de crenças - de comunidades particulares. Pretenderiam estudar como o diálogo entre 

os membros de certos sistemas era organizado e vinculado por um conjunto comum de 

suposições das quais os próprios membros não eram sequer conscientes. 

Textualistas, o terceiro grupo, deitaria suas raízes em correntes pós-modernas. 

Opondo-se a contextualistas, os textualistas sublinham que os historiadores devem perceber 

que há muitas interpretações plausíveis – e não uma única - para o mesmo documento. 

Historiadores também devem assumir, em relação ao passado, uma postura que não seja nem 

positivista nem niilista, ou seja, uma interação entre uma reconstrução empiricamente baseada 

do passado e um intercâmbio dialógico. Isso permitiria que os historiadores interpretassem os 

textos históricos privilegiando preocupações atuais, que pouco poderiam querer dizer aos 

autores dos textos analisados. Finalmente, aos historiadores, segundo os textualistas, caberia 

trazer à superfície interpretações críticas ou transformadoras de textos canônicos. 

O último grupo, novo historicismo, que teria sua origem em correntes da crítica 

literária, tenderia a ser sensível à ambigüidade dos textos e às múltiplas possibilidades 

interpretativas. Isso aproximaria o grupo do textualismo. Em compensação, assim como os 

contextualistas, o novo historicismo se interessaria bastante pelo ambiente cultural e 

ideológico dos textos. Mas três pontos caracterizariam, segundo Fisher, a originalidade do 

grupo: (a) enquanto textualistas se concentram em textos canônicos e os contextualistas 

buscam identificar temas comuns e suposições nos escritos de uma comunidade discursiva, os 

novos historicistas se centrariam em pequenos eventos (anedotas) que acreditam ser 
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sugestivos dos comportamentos, códigos, lógicas e motivos que controlam a sociedade; (b) o 

novo historicismo se interessa tanto em como os textos influenciam os seus contextos 

culturais quanto na forma como os textos são moldados pelos contextos. Em outras palavras, 

o significado do contexto é às vezes inferido do texto, e não vice e versa; (c) acreditam que os 

contextos que circundam os textos são múltiplos, conflitantes e polifônicos (FISHER III, 1997, 

pp. 1067-1072). 

O próximo item versará, ainda que sumariamente, sobre os principais eixos do 

pensamento metodológico do historiador neozelandês, John Pocock. A obra desse autor, 

situada normalmente no grupo dos contextualistas, servirá de marco metodológico para a 

presente pesquisa. 

 

2.3 O Contextualismo de John Pocock 
 

Pode-se falar em um grupo de historiadores intelectuais que se unem pela ênfase que 

dão em seus estudos no contexto em que determinados autores se situavam. 

De fato, a designação desse grupo de contextualista não significa que os demais 

grupos não se interessem pelo contexto – nenhum historiador competente nos dias de hoje 

pretenderia abstrair completamente o contexto de suas análises. A questão se reduz a saber 

como os diferentes grupos entendem o contexto (LACERDA E KIRSCHNER, 2003, p. 29). 

A chamada Escola de Cambridge da história das idéias políticas (que representaria 

muito do pensamento chamado contextualista), que associa historiadores como John Pocock, 

Quentin Skinner, John Dunn e Richard Tuck concede uma importância definitiva à análise 

dos contextos lingüísticos em que se situam autores e, por sua vez, idéias formuladas ou 

reelaboradas por eles. 
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Tomando como referência as obras dos dois mais importantes representantes deste 

grupo, John Pocock e Quentin Skinner, pode-se perceber que o que os une é a opinião acerca 

da necessidade de se estudar o contexto lingüístico dos atos de fala a fim de entender os 

significados presentes no passado. Em verdade, defendem que o estudo do contexto 

lingüístico é um pré-requisito para qualquer investigação que pretenda ser eficaz em história 

intelectual – o que vai levar alguns a afirmarem que Pocock e Skinner fundem epistemologia 

e metodologia a ponto de tornarem seus métodos formas de justificação epistêmica, 

transformando o estudo dos contextos lingüísticos numa lógica do descobrimento, ou seja, 

num a priori para a compreensão histórica (BEVIR, 2000, pp. 397-398). 

O presente trabalho tomará como marco a metodologia desenvolvida especificamente 

por John Pocock, no âmbito de seus escritos sobre história intelectual.  

Embora possa perfeitamente ser considerado um historiador intelectual, Pocock 

sempre focou os seus trabalhos no estudo de pensadores políticos e idéias políticas. Outros 

domínios da cultura não estão excluídos para ele, mas nunca chegaram a se tornar o eixo de 

suas preocupações. 

Ele prefere denominar o seu trabalho não de história do pensamento político – como 

se fazia com freqüência e ainda se faz em certos círculos -, mas história do discurso político. 

A diferença entre os dois tipos de história é radical. Enquanto a primeira é mais convencional, 

a segunda revela melhor as mudanças por que tem passado a historiografia desde 

especialmente a década de 60: o abandono da ênfase na história do pensamento (e de forma 

ainda mais acentuada, “das idéias”) rumo à ênfase em algo bastante diferente: a história do 

discurso. Com essa tomada de posição, Pocock adere a outros historiadores intelectuais que 

têm promovido o já mencionado giro lingüístico na disciplina, mediante o constante e intenso 

recurso à teoria e à filosofia da linguagem (POCOCK, 2003a, p. 24). 
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Pocock pode ser considerado um contextualista, na medida em que busca interpretar 

o pensamento político de autores segundo o contexto lingüístico em que eles estavam 

inseridos. Isso não retira, no entanto, o caráter próprio de sua perspectiva metodológica.34 

Para se entender a história do discurso político que empreende Pocock, deve-se 

previamente entender os usos que ele faz das noções de langue e parole e suas respectivas 

relações.  

Como se sabe, ao menos a difusão do uso desses termos se deve ao lingüista suíço 

Ferdinand de Saussure.35 Mas Pocock usa frouxamente a distinção entre langue e parole para 

situar o seu trabalho em dois níveis: o da língua (langue), que significa o contexto lingüístico; 

e o da fala (parole), ou seja, o modo pelo qual um sujeito – o autor – se apropria da língua, 

para reafirmá-la ou inová-la profundamente (ARAUJO, 2003, pp. 10-11). Em suas próprias 

palavras: “Para cada coisa a ser dita, escrita ou impressa deve haver uma linguagem na qual 

ela possa ser expressa. A linguagem determina o que nela pode ser dito, mas ela pode ser 

modificada pelo que nela é dito. Existe uma história que se forma nas interações entre parole e 

langue” (POCOCK, 2003b, p. 64). 

Aplicando a distinção à história do discurso político, Pocock consegue perceber as 

profundas e intensas relações entre langue e parole e sua influência na produção da obra de 

determinado autor. A interação dessas duas dimensões se dá na medida em que 

 

“[q]uanto mais complexo, e até mesmo quanto mais contraditório o contexto lingüístico em que ele [o 
autor estudado] se situa, mais ricos e mais ambivalentes serão os atos de fala que ele terá condições de 
emitir, e maior será a probabilidade de que esses atos atuem sobre o próprio contexto lingüístico e 
induzam a modificações e transformações no interior dele” (POCOCK, 2003a, p. 28). 

 

                                                
34 Veja-se a discussão em BEVIR, 2000, pp. 395-411 e também em TUCK, 1992, pp. 273-289, sobre as contendas 
sempre muito elegantes entre Skinner e Pocock. 
35 Segundo Saussure: “O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, essencial, tem por objeto a 
língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo; esse estudo é unicamente psíquico; outra, 
secundária, tem por objeto a parte individual da linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e é psico-
física” (SAUSSURE, 2003, p. 27). 
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Desse modo, tanto a langue influencia a parole, como a parole tem a possibilidade 

de modificar e transformar a própria langue. 

Dentro da langue e com efeitos na parole, torna-se necessário ao historiador estudar 

as linguagens em que estava sendo desenvolvida alguma passagem do discurso político. Com 

essa expressão ele quer se referir, de fato, a sublinguagens, ou seja, idiomas – que seriam 

linguagens restritas a determinada atividade específica - e retóricas. Algumas dessas 

sublinguagens se fundariam em práticas institucionais da sociedade estudada – ele dá como 

exemplo o jargão profissional de juristas e teólogos -; outras vezes, fundam-se mais no 

aspecto retórico que profissional – como modos de argumentação criados ou reinventados 

pela constante ação da parole sobre a langue. Isso, sem dúvida, reforça o caráter interativo 

entre essas duas dimensões. É na análise das sublinguagens que o historiador poderá 

identificar o que certo texto pretendeu propor ou “dizer” (POCOCK, 2003a, pp. 31-33). 

Como lembra Cicero Araujo, a ênfase na análise dessas sublinguagens leva Pocock 

muitas vezes a investigar não propriamente autores, mas termos-chave cujo relacionamento 

recíproco, em complementaridade ou oposição, comporia determinada langue. Por isso, já se 

concentrou ele em estudos sobre as complementaridades/oposições entre as noções de 

“virtude”, “corrupção” e “direito”, “direito” e “maneiras”, entre “autoridade” e “liberdade”, 

entre “propriedade real” e “propriedade móvel” (ARAUJO, 2003, p. 11). 

Pocock estabelece alguns critérios a fim de que o historiador identifique se uma 

“linguagem” de fato existiu – e não é produto de sua própria mente. Isso acontece 

 

“(a) à medida que ele possa demonstrar que diferentes autores operaram diferentes atos na mesma 
linguagem, respondendo uns aos outros por meio dela e empregando-a como medium e como modo de 
discurso; (b) à medida que ele possa demonstrar que cada qual discutiu o uso que os demais fizeram 
dela, que eles inventaram linguagens de segunda ordem para criticar seu uso e que a identificaram, 
verbal e explicitamente, como uma linguagem que estavam utilizando (isso pode ser chamado de teste 
de Monsieur Jourdain); (c) à medida que ele possa prever as implicações, as insinuações, os efeitos 
paradigmáticos, as problemáticas etc. que o uso de uma determinada linguagem teria acarretado em 
situações específicas, e mostrar que suas previsões se realizaram ou, mais interessante, foram 
desmentidas (isso pode ser chamado de tese experimental); (d) à medida que ele vivenciar surpresa, 
seguida de satisfação, diante da descoberta de uma linguagem familiar em lugares em que não 
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esperaria encontrá-la (isso pode ser chamado de teste da intuição afortunada); (e) à medida que ele 
deixar de considerar linguagens não disponíveis para os autores sob análise (o teste do anacronismo)” 
(POCOCK, 2003b, p. 71). 

 

Mas o fato de se concentrar o historiador em linguagens, ou melhor, sublinguagens, 

dentro de determinado contexto, poderia dar a alguns a idéia de que o historiador deveria 

representar em seus próprios estudos aquela mesma linguagem que identificou. Quanto a isso, 

Pocock faz a advertência de que a linguagem na qual o historiador reitera as enunciações dos 

autores que estuda não será (e nem poderá ser) a que eles usam, mas sim a sua mesma 

(POCOCK, 2003a, p. 34). 

Isso não significa, no entanto, que a linguagem utilizada pelo historiador deva ser 

“infiel” à linguagem identificada nos autores estudados. Isso significaria uma verdadeira 

“mitificação” do passado, ou seja, a transformação do passado em mero reflexo do presente. 

Nesse sentido, adverte: “uma construção heurística não se torna uma hipótese histórica até 

que ela seja reescrita de forma tal que possa ser testada pelas regras da evidência histórica” 

(POCOCK, 1989, p. 31) 

Embora os autores associados à Escola de Cambridge sempre enfatizem que a análise 

contextual exige a apreciação das obras tanto de autores “maiores” como de autores 

“menores”, atribuem aos primeiros um papel importante na própria confecção da langue, na 

medida em que são capazes de efetuar “lances” mais ousados. Mas, é preciso lembrar, um 

autor somente será considerado “maior” se foi capaz de efetuar esses “lances mais ousados”. 

Assim como a delimitação dos contextos em que se situam os autores não pode ser feita a 

priori (ARAUJO, 2003, p. 10), a consideração de um autor como “maior” dependerá de como o 

historiador percebeu (se percebeu) os lances que efetuou. Segundo Pocock, o historiador 

precisa de meios para compreender como um ato de fala é efetuado num determinado 

contexto lingüístico e, em particular, como atua e inova sobre ele. Isso se chama “lance” – o 

que sugere a idéia de jogo ou de manobra tática. Com isso, para se compreender o que um 
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autor “estava fazendo” quando efetuou um lance, ou seja, atuou e inovou no contexto, é 

preciso entender “a situação prática na qual ele se encontrava, do argumento que ele desejava 

defender, da ação ou norma que ele desejava legitimar ou invalidar, e assim por diante” 

(POCOCK, 2003a, p. 39). 

No que se refere ao problema das continuidades e descontinuidades, Pocock encara a 

história do discurso como a história do que ele chama de “traditio”, no seu sentido de 

transmissão e, especialmente, de tradução. Langues e paroles são transmitidos e reiterados 

seja entre atores dentro de um mesmo contexto, seja por atores em contextos “historicamente 

desconectados” (POCOCK, 2003a, p. 46). Isso leva à possibilidade de que o historiador 

encontre diversas camadas de contexto em um mesmo texto (POCOCK, 2003b, p. 67). 

Dentro desse quadro, Pocock atribui ao historiador o papel de perseguir os diversos 

continua de interpretação e tradução e de discussões de segunda ordem acerca da 

interpretação e da tradução daquilo que ele adverte como sendo deficientemente denominado 

de tradição (POCOCK, 2003a, p. 54). 

Mas a análise dos “continua” discursivos não inibe a capacidade de o historiador 

identificar as descontinuidades existentes. Isso porque os “continua” do discurso exibem 

várias descontinuidades, que não podem ser simplesmente rejeitadas, até mesmo porque isso 

permitirá ao historiador ver a dimensão da relação entre langue e parole, ou seja, quando um 

determinado ator produziu uma mudança brusca no contexto, apta a gerar uma 

descontinuidade que permitirá o advento de um novo contexto (POCOCK, 2003a, p. 55). 

Pocock chega também a analisar a apropriação e a expropriação de “linguagens” 

efetuadas entre governantes e governados, “leigos” e membros da inteligentia – o que nos 

remete à questão já discutida da relação entre cultura “erudita” e “popular”. Se o historiador 

do discurso político se concentra na obra de certos autores, isso não significa que deva ele 
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prescindir da explicação do impacto que tais obras tiveram na linguagem utilizada por 

“leigos”. Como explica: 

 

“A criação e a difusão de linguagens, portanto, é em grande medida uma questão de autoridade das 
elites intelectuais, a história de como os estudiosos profissionais se envolveram na administração dos 
assuntos de terceiros e os obrigaram a discursar nas linguagens que eles haviam desenvolvido. Mas, 
ao mesmo tempo, é também a história de como os grupos leigos se apropriaram de idiomas 
profissionais para propósitos não profissionais, de como pregaram idiomas de outras fontes, de 
maneira a modificar seus efeitos, ou de como desenvolveram uma retórica de hostilidade à imposição 
de uma linguagem sobre si. Assim, pode-se vislumbrar o uso antinômico da linguagem: o uso pelos 
governados, da linguagem dos governantes, de maneira a esvaziá-la de seus significados e reverter 
seus efeitos” (POCOCK, 2003b, p. 68). 

 

Esse é, em linhas gerais, o método seguido por Pocock. Os capítulos que se seguem 

tentarão observar como o termo “patrimônio comum da humanidade” foi compreendido por 

um período de quase 25 anos por internacionalistas de diversas partes do mundo, sejam eles 

acadêmicos ou práticos. 



 

3 DA PROPOSTA DE ARVID PARDO À RESOLUÇÃO 2749 (1967-1970) 

 

“Contudo, em longe recanto, a ramagem começa 
a sussurrar alguma coisa que não se entende logo 

e parece a canção das manhãs novas” 
Carlos Drummond de Andrade 

 

3.1 O debate sobre a extensão da plataforma continental a partir da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Plataforma Continental, de 1958 

 

Não parece haver dúvidas de que, no ano de 1945, era de interesse dos Estados 

Unidos da América consolidar áreas de influência e uma posição privilegiada já pouco 

contestada de liderança política e econômica mundial. Se assim parecia evidente, não é menos 

evidente que muitos, dentro ou fora dos Estados Unidos, encararam com surpresa a 

proclamação pelo Presidente Harry Truman, em 28 de setembro do mesmo ano de 1945, de 

que os recursos naturais do solo e subsolo marinhos da plataforma continental além do alto-

mar, mas contíguos à costa do país, “pertenciam aos Estados Unidos, sujeitos a sua jurisdição 

e controle” (UNITED STATES, 1945a). A proclamação expressamente admitia que sua razão de 

ser decorria da necessidade de busca de novas fontes de petróleo e outros minerais em uma 

área considerada como prolongamento natural do Estado costeiro. Importante perceber que a 

proclamação nada mencionava acerca do limite exterior ou da profundidade da plataforma 

continental, “apesar de uma nota oficial à imprensa, que se seguiu à proclamação, aludir a 



106 

 

uma profundidade de 600 pés (183 metros) como o provável limite exterior” (ANDRADE, 

1994, p. 30). 

A Declaração do Presidente Truman acrescentava de maneira consistente uma nova 

área a ser regulamentada pelo direito internacional do mar, que tradicionalmente dividia os 

oceanos apenas em mar territorial e alto-mar – e, em algumas partes do globo, em zona 

contígua. 

Mas os Estados Unidos não se restringiram a afetar o direito internacional do mar 

apenas introduzindo o conceito de plataforma continental. Ainda em 28 de setembro de 1945, 

uma proclamação menos famosa deu-se a conhecer, relativa à conservação de recursos 

pesqueiros (UNITED STATES, 1945b). Tal ato possibilitava aos Estados Unidos, na faixa do 

alto-mar contígua a sua costa, estabelecer zonas de pesca para a preservação de populações 

marinhas. A existência de tais zonas de pesca fazia submeter o pavilhão das embarcações que 

lá pretendessem pescar ao entabulamento de acordos com os Estados Unidos. A pesca em tais 

áreas passava, então, a ser sujeita à regulamentação e controle por tais acordos. 

As proclamações estão na origem das mais profundas modificações ocorridas no 

direito do mar no século XX, não somente aquelas que dizem respeito à regulamentação dos 

fundos marinhos e, por conseqüência, da idéia de patrimônio comum da humanidade aplicada 

àquela área, mas também em outros temas do direito do mar. Ambas as proclamações geraram 

um efeito imediato no cenário internacional, não apenas porque diretamente produziam 

efeitos jurídicos - constituindo-se aquilo que se denomina nas fontes do direito internacional 

de atos unilaterais -, mas especialmente porque estabeleciam precedentes para diversos outros 

Estados costeiros. 

De fato, tais precedentes serviriam de impulso para diversas reivindicações dos 

Estados: algumas se conformando aos limites traçados nas proclamações norte-americanas, 
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outras claramente os desbordando.36 Alguns Estados integraram suas plataformas continentais 

às águas que as cobriam; outros apenas estenderam a área relativa ao mar territorial de modo a 

abarcar a plataforma continental (ZACKLIN, 1975, p. 23). Seja como for, as Declarações 

americanas geraram uma necessidade de regulamentação uniforme das questões relativas ao 

mar, dada a multiplicidade das soluções unilaterais adotadas pelos Estados costeiros. 

Em um intenso grau de indefinição normativa, foi convocada a I Conferência das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, de que resultaram, em 1958, quatro convenções: A 

Convenção sobre o mar territorial e a zona contígua; a Convenção sobre a Plataforma 

Continental; a Convenção sobre a Pesca e os Recursos vivos do mar e a Convenção sobre 

alto-mar.37 

Dada a proclamação norte-americana de 1945 e as diversas reivindicações nacionais 

que se dirigiam ou englobavam a plataforma continental, justificava-se plenamente uma 

Convenção para pôr fim ou gerenciar mais efetivamente, ao menos temporariamente, uma 

grande variedade de conflitos. Não curiosamente, no entanto, a Convenção de Genebra sobre 

a Plataforma Continental, de 1958, potencializou conflitos e, em última análise, serviu de 

motivo para o surgimento da idéia de patrimônio comum da humanidade. 

A principal fonte de conflitos gerada pela dita Convenção encontrava-se mesmo no 

primeiro artigo e na primeira definição trazida no tratado: a definição de plataforma 

continental. O artigo 1º assim prescrevia: 

 

“Para os efeitos dos presentes artigos, a expressão ‘plataforma continental’ é utilizada para designar: 
a) o leito do mar e o subsolo das regiões submarinas adjacentes às costas mais situadas fora do mar 
territorial, até uma profundidade de 200 metros, ou além deste limite, até o ponto em que a 
profundidade das águas sobrejacentes permita o aproveitamento dos recursos naturais das referidas 
regiões”. 

 

                                                
36 Hersch Lauterpacht lamentava o fato de as duas proclamações americanas terem ocorrido no mesmo dia. 
Embora as duas fossem independentes entre si, “outros Estados, seguindo o aparente exemplo dos Estados 
Unidos, combinaram em um mesmo instrumento a reivindicação de áreas adjacentes submarinas com amplas 
alegações de soberania sobre o alto-mar” (LAUTERPACHT, 1950, p. 412). 
37 Para os textos, em português, das quatro convenções, cf. RANGEL, 1993, pp. 275-304. 
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Essa definição de plataforma continental já foi considerada “uma das mais 

desastrosas cláusulas já inseridas em um tratado de vital importância para a humanidade” 

(FRIEDMANN, 1971, pp. 759). Sua grande falha, sem dúvida, era definir certo conceito com o 

auxílio da conjunção alternativa ou. Assim, o limite exterior da plataforma continental poderia 

ser encontrado seja a partir do critério profundidade (200 metros) seja a partir do critério do 

aproveitamento. 

Já se disse que a adoção dos dois critérios para a delimitação da plataforma 

continental surgiu da falta de consenso, durante os trabalhos preparatórios da Conferência, 

bem como de vários níveis de críticas referentes ao critério que levava em conta apenas a 

profundidade da plataforma (FIORATI, 1999, pp. 30-31). 

Como poderia ser facilmente percebido pelos internacionalistas da época, a definição 

de plataforma continental estava fadada a desaparecer no futuro, justamente porque pretendia 

imobilizar o presente ao pressupor que haveria um limite para o aproveitamento da plataforma 

continental.38 Sob os mesmos fundamentos, à época, poder-se-ia estabelecer a crítica de que a 

antiga liberdade dos mares – onde se inseria a liberdade de pesca – não mais poderia persistir, 

pois pressupunha a inesgotabilidade dos recursos vivos do mar. Em outros termos, cometeu-se 

um equívoco, na Convenção de 1958 sobre a plataforma continental, de subestimar o papel da 

técnica, ainda que desde, pelo menos, 1945,39 já fosse claro que a técnica era uma força 

considerável na questão relativa ao aproveitamento dos recursos vivos do mar. 

Como resultado, a Convenção de 1958 sobre a plataforma continental potencializou 

o número de conflitos entre Estados. Ainda que tal Convenção não tenha sido ratificada por 

todos os Estados então membros da comunidade internacional, não era desprezível o impacto 
                                                
38 Nesse sentido, “o conceito de aproveitamento (exploitability) contido na Convenção provinha de uma crença 
incorreta de que o aproveitamento dos recursos naturais submarinos, embora até então não admitido, tornava-se 
permitido apenas em termos do conceito da plataforma continental” (ODA, 1969, p. 9). 
39 Não é despiciendo lembrar que já era amplamente conhecida a idéia de que as capacidades técnicas de pesca 
haviam crescido de maneira significativa. Na proclamação feita pelo governo Americano relativa à conservação 
de recursos pesqueiros, de 1945, afirmava-se expressamente que o desenvolvimento progressivo de novos 
métodos e técnicas contribuíam para a intensificação da pesca, ameaçando seriamente, em certos casos, o 
esvaziamento dos recursos pesqueiros. Ver UNITED STATES, 1945b. 
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produzido por um texto escrito que, pela primeira vez, na forma de um tratado internacional, 

regulamentava globalmente a plataforma continental. 

Nesse contexto, desenvolveram-se duas linhas de interpretação acerca do art. 1º da 

mencionada Convenção. Tais interpretações mantiveram sua força argumentativa até mesmo 

após o advento da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, em relação 

aos Estados que se opunham ao novo texto e ainda invocavam as Convenções de Genebra de 

1958 como disciplinadoras do direito do mar. 

Um dos primeiros debates que expunham, grosso modo, as duas linhas interpretativas 

e que, em suas linhas básicas, já eram ou passaram a ser veiculadas entre outros 

internacionalistas, desenrolou-se nas páginas do mais importante periódico especializado em 

direito internacional dos Estados Unidos: o American Journal of International Law. Os 

protagonistas – Louis Henkin e Luke Finley –, em tons um tanto ásperos, entre os anos de 

1969 e 1970, debateram sobre a legalidade – e conveniência para os interesses nacionais – de 

um maior alargamento da plataforma continental dos Estados Unidos. O debate parece ter 

sido provocado, ao menos em parte, por uma afirmação de Henkin de que certos advogados 

que defendem determinados posicionamentos no debate público fariam bem se revelassem os 

interesses financeiros em jogo que influenciam tais posicionamentos (HENKIN, 1969, p. 506). 

Finley foi membro do Subcomitê Técnico que preparou relatórios do Conselho Nacional de 

Petróleo e, aparentemente, se sentiu ofendido pela sugestão de que, perante aquele Conselho, 

teria defendido interesses de companhias privadas de petróleo (FINLAY, 1970, p. 47-49). 

Embora Henkin, em sua réplica, tenha negado ter pretendido atingir Finley com a afirmação 

(HENKIN, 1970, p. 62), isso não diminuiu o calor do debate. 

Em seu primeiro artigo, o objetivo de Henkin era criticar o relatório final adotado 

pelo Conselho Nacional do Petróleo que, baseado na história legislativa da Convenção de 

1958 sobre a plataforma continental, recomendava que os Estados Unidos reivindicassem uma 
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plataforma continental muito além da plataforma geológica, de modo a incluir a talude 

continental (continental slope) e o sopé continental (continental rise) e tendo por limite 

apenas as regiões abissais. Para além desse limite, não haveria urgência em se desenvolver um 

novo regime jurídico, uma vez que o aproveitamento dos recursos dessas altas profundezas 

não se avizinhava em um futuro próximo. Henkin alegava que uma definição tão ampla de 

plataforma continental não podia ser encontrada na história legislativa da Convenção, fazendo 

o relatório do Conselho Nacional de Petróleo citações seletivas dos trabalhos legislativos, de 

modo a apoiar sua tese (HENKIN, 1969, p. 506). O próprio Henkin recorria à história 

legislativa da Convenção para afirmar que o conceito de adjacência era importante para a 

delimitação do limite exterior da plataforma continental, sustentando que distâncias 

consideráveis da costa não configuram o requisito da adjacência. Nesse sentido, tomava 

emprestada uma frase proferida pela Corte Internacional de Justiça nos Casos da Plataforma 

Continental do Norte, que sustentou não perfazer o requisito da adjacência uma plataforma 

continental com o limite exterior de 100 milhas ou muito menos que isso.40 Em outros termos, 

a principal intenção de Henkin era criticar a idéia de expandir a plataforma continental para 

muito além dos 200 metros de profundidade previstos na Convenção de 1958, utilizando os 

trabalhos legislativos de tal tratado em seu favor. 

Em sua resposta ao artigo de Henkin, Finley tenta demonstrar que o uso seletivo de 

citações dos trabalhos legislativos é feito não pelo relatório final do Conselho Nacional de 

Petróleo, mas pelo próprio Henkin. A premissa básica de Finley era que um alargamento da 

plataforma continental seria amplamente justificado caso se recorresse às intenções existentes 

na formulação da Convenção de 1958. Criticava o uso, em sua visão indevido, da decisão da 

Corte Internacional de Justiça no Caso da Plataforma Continental do Norte, sugerindo que a 

                                                
40 Para o caso, ver INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 1969, pp. 340-433. É interessante notar que esse foi um 
argumento retórico muito utilizado pelos que defendiam uma plataforma continental de largura mais modesta, 
pouco levando em consideração os efeitos inter partes das decisões da Corte Internacional de Justiça ou as 
circunstâncias do caso. 
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Corte, naquela situação, tratava a questão não da extensão da plataforma continental, mas da 

definição dos limites laterais entre costas adjacentes. Para ele, o critério da adjacência seria 

também respeitado na posição esposada no relatório do Conselho Nacional do Petróleo. 

A réplica formulada por Henkin baseava-se nas mesmas premissas do primeiro 

artigo, reforçando-as e combatendo os argumentos expostos por Finley. 

Ainda que o debate entre os dois autores tenha se conduzido para reforçar 

dissonâncias de interpretação de textos legislativos internacionais, em última análise, ele 

reforça uma consonância importante para a compreensão dos debates relativos aos fundos 

marinhos. 

Henkin e Finley pareciam convergir na idéia de que não é legítima a defesa implícita 

de interesses privados. O segundo negava estar sendo guiado, academicamente, e de maneira 

implícita, por tais interesses; o primeiro apressava-se, em sua réplica, a dizer que tal estratégia 

não era utilizada pelo segundo. 

No entanto, o debate valora negativamente apenas o caráter implícito da defesa de 

interesses privados, e não a defesa, em si mesma, de interesses privados. Para Henkin, e 

também para Finley, parece não haver desconforto em defender interesses privados 

explicitamente. O debate, portanto, gira em torno de algo próximo a um conceito de 

honestidade intelectual; e não de um conceito que trace precisamente a diferença entre 

particularismo e universalismo na academia. 

Prova disso é que em nenhum momento se excluía a influência de fatores 

particularistas nacionalistas no debate sobre a extensão da plataforma continental. 

Em seu primeiro artigo, Henkin fazia questão de ressaltar que a defesa de uma 

extensão menor para a plataforma continental era, principalmente, útil para os interesses dos 

Estados Unidos. A lógica era simples: caso os Estados Unidos decidissem estender sua 

plataforma continental, isso geraria um efeito multiplicador nas reivindicações de Estados 
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costeiros por plataformas continentais maiores. Dessa maneira, sérios problemas adviriam 

para os Estados Unidos, cujos interesses de segurança nacional dependiam da livre 

movimentação de submarinos, que recebem apoio de equipamentos instalados em solo 

marinho (HENKIN, 1969, p. 509). Para as áreas além desse limite mais restrito de plataforma 

continental, a solução que melhor corresponderia aos interesses americanos seria a 

internacionalização da região. Por sua vez, Finley, embora dê a seu artigo uma conotação 

mais tendente ao caráter “técnico” da discussão sobre a extensão da plataforma continental, 

não deixava de subscrever as conclusões do relatório do Conselho Nacional do Petróleo que, 

em primeira e última análise, pretendiam salvaguardar os interesses nacionais americanos. 

Como se verá posteriormente, a discussão entre interesses universalistas e 

particularistas retornará com fôlego nos debates sobre a área dos fundos marinhos, mas 

poucas vezes de maneira transparente como no debate entre Henkin e Finley. 

 

3.2 Os limites da plataforma continental e a internacionalização dos fundos marinhos 
 

O debate entre os dois autores citados revelava variantes específicas de um debate 

muito maior sobre a regulação dos fundos marinhos, sejam eles compreendidos no conceito 

geológico de plataforma continental ou não. Nesse debate mais amplo, algumas vezes 

sobressaía a tentativa de radicalizar a interpretação do art. 1º da Convenção sobre a 

plataforma continental; em outras vezes, ao contrário, pretendia-se simplesmente afastar a 

aplicação do art. 1º - ou, ao menos, sua parte final, que tratava do critério do aproveitamento – 

por considerá-lo irrazoável. 
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Em 1968, um autorizado comentarista expunha as três linhas básicas desse debate 

mais geral desenvolvido durante a década de 1960 (ODA, 1968, p. 5).41 

A primeira delas defendia que qualquer Estado poderia proclamar um monopólio dos 

recursos contidos em certas áreas dos fundos marinhos, desde que se engajasse num efetivo 

aproveitamento desses recursos. Tal regime baseava-se num sistema de liberdade para os 

diversos Estados. 

A segunda linha de pensamento pretendia outorgar às Nações Unidas ou a outra 

organização internacional alguma espécie de título sobre os fundos marinhos. Durante o 

período, os modelos mais difundidos de atuação tanto das Nações Unidas como de uma futura 

organização internacional defendiam que tais instituições forneceriam licenças ou permissões 

para que os recursos dos fundos marinhos fossem aproveitados. Tal linha ficou amplamente 

conhecida como internacionalização dos fundos marinhos. 

Por último, a terceira pretendia pôr o controle dos recursos dos fundos marinhos em 

certos Estados. Muitas vezes, essa conseqüência surgia da idéia de que os Estados poderiam 

estender suas plataformas continentais até os fundos marinhos, tendo por limite apenas a 

plataforma continental – também estendida - de um outro Estado. Alguns autores que 

defendiam tal linha apoiavam-se justamente na falta de explicitação, no art. 1º da Convenção 

de Genebra sobre a plataforma continental, de um conceito estritamente geológico de 

plataforma, e sim de um conceito que se apoiava na idéia de aproveitamento.42 

                                                
41 É certo que outras propostas, além das três, foram avançadas por instituições ou autores individualmente. 
Contudo, a caracterização trazida por Oda parece refletir, em linhas básicas, os principais posicionamentos sobre 
o tema. Para um resumo sobre outras posições, ver ORREGO VICUÑA, 1976, pp. 221-223. 
42 Shigeru Oda, baseando-se em uma interpretação excessivamente literal do art. 1º, chegava à conclusão de que 
todas as áreas submarinas do globo, por conta de tal artigo, teriam sido divididas entre os Estados costeiros. 
Embora o autor, de lege ferenda, pareça repudiar tal idéia, crê que essa é a conseqüência lógica da definição 
contida no art. 1º. Por essa razão, clamava ele por uma mudança nas regras sobre a plataforma continental (ODA, 
1968, pp. 9-10). A posição de Oda já revela que o debate relativo aos fundos marinhos foi marcadamente 
influenciado por determinados tipos de concepção sobre as fontes formais do direito internacional. No caso desse 
autor, a interpretação não poderia gerar como conseqüência a mutação radical de um dispositivo contido em um 
tratado internacional. A solução teria de surgir, necessariamente, pela via legislativa. De uma maneira mais 
desconfortável que Oda, Andrassy mostrava, ainda em 1966, certa perplexidade diante dos resultados 
desmedidos que geraria uma interpretação literal do art. 1º; por outro lado, contudo, considerava que outras 
interpretações para o dispositivo conflitavam com sua própria literalidade. Assim como Oda, Adrassy parece 
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Que essas três linhas de pensamento foram desenvolvidas durante a década de 1960 e 

estavam bem delimitadas já no final da década é muito pouco contestado; a indagação menos 

freqüente, no entanto, refere-se a saber quando tais posicionamentos começaram a tomar 

fôlego. A compreensão sobre o início de um “momento” dos fundos marinhos é essencial para 

a compreensão do que veio a se tornar a sua regulamentação posteriormente. 

Peter Bautista Payoyo, em uma excelente obra, parece chegar a conclusões bastante 

convincentes sobre o problema. 

Payoyo reconhece que, durante os trabalhos legislativos da Convenção de Genebra 

sobre a plataforma continental, de 1958, houve sérias dúvidas - tanto na Conferência que 

conduziu ao tratado, como no seio da Comissão de Direito internacional - sobre a necessidade 

de inclusão do critério do aproveitamento no que viria a ser o art. 1º da Convenção. No 

entanto, o critério “flexível” do art. 1º resultou vencedor, e quando o texto da Convenção foi 

aprovado, não se tinha dúvida sobre o seu conteúdo: de que seria também plataforma 

continental aquilo que a ciência proporcionasse em termos de aproveitamento. O art. 1º foi 

decorrência da visão de algumas delegações à Conferência de que não seria possível impedir 

os progressos científicos e tecnológicos e de que a possibilidade de misturar um critério 

geológico (200 metros) a um critério não-geológico (aproveitamento) era a única alternativa 

possível de consenso entre os Estados. Daí porque, no começo da década de 1960, parecia 

estabelecido que o art. 1º da Convenção, nele incluindo-se o critério do aproveitamento, era 

norma costumeira de direito internacional (PAYOYO, 1997, pp. 185-186).43 

                                                                                                                                                   
sugerir que a melhor solução para o problema seria a confecção de um tratado internacional a fim de resolver 
definitivamente a questão. Ver ANDRASSY, 1966, pp. 700-704. Como se verá, tal tipo de concepção sobre as 
fontes formais do direito internacional se reproduzirá em períodos subseqüentes dos debates sobre os fundos 
marinhos. 
43 Na parte que defende o caráter costumeiro in totum do art. 1º da Convenção já na década de 1960, a tese de 
Payoyo não parece tão convincente. É provável que nesse período já se pudesse falar em uma norma costumeira 
que permitia o prolongamento das plataformas para além dos 200 metros, mas não por conta do teste do 
aproveitamento, e sim pela necessidade de se reconhecer a plataforma como um prolongamento natural dos 
continentes tendo em consideração critérios geomorfológicos e geológicos. Essa parece ser a posição de Robert 
Jennings, baseando-se na jurisprudência da Corte Internacional da Justiça relativa ao tema da plataforma 
continental. Para o professor inglês, a consideração de critérios geomorfológicos e geológicos fazia ressaltar o 
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Antes da Convenção de 1958, certos autores mostravam-se entusiastas do critério do 

aproveitamento. Um comentarista, em 1955, Professor em uma Universidade americana, 

considerava lamentável que a Comissão de Direito internacional, em um de seus projetos, 

tenha abandonado o critério do aproveitamento para manter apenas o critério da profundidade 

de 200 metros. Dizia ele que a não-consagração do critério do aproveitamento traria 

“instabilidade, vagueza e incerteza ao invés de uniformidade, fixação e certeza” (KOH, 1955, 

p. 525). 

Outros criticavam o critério do aproveitamento, afirmando que o critério dos 200 

metros seria preferível em virtude da “certeza que ele fornecia”, minimizando os conflitos 

(MORRIS, 1958, p. 44). Mas tal crítica era baseada na preferência dos autores, não na 

irrazoabilidade, imprecisão ou ambigüidade do critério do aproveitamento.  

A identificação do momento em que esse estado de coisas começa a se alterar liga-se 

ao momento em que se começou a perceber que os recursos minerais de altas profundezas 

marinhas poderiam estar sujeitos ao aproveitamento a que aludia o art. 1º da Convenção. 

Em 1965, foi publicado um livro que trouxe ao debate público a questão do 

aproveitamento dos recursos minerais contidos nos fundos marinhos. O livro de John Mero, 

“Os recursos minerais do mar” (The Mineral Resources of the sea), baseava-se numa 

expectativa extremamente otimista sobre as vantagens que tais recursos – especialmente os 

chamados nódulos de manganês44 - poderiam proporcionar.45 Embora muitas das previsões de 

                                                                                                                                                   
conceito de adjacência como essencial para a delimitação da extensão máxima da plataforma. Em termos 
práticos e lógicos ele associava o critério da adjacência, de base costumeira, e o do aproveitamento, com base 
convencional, para concluir que “a extensão da jurisdição sobre a plataforma continental governada pela 
Convenção poderia ser considerada como se aproximando daquela sancionada pelo direito geral” (JENNINGS, 
1969, pp. 831-832). No entanto, ainda que a tese de Payoyo não pareça tão convincente no que se refere ao 
caráter costumeiro do critério do aproveitamento, menos convincente ainda era sustentar que, para além da 
profundidade de 200 metros, aplicava-se aos fundos marinhos o regime da liberdade dos mares – como tentarão 
afirmar setores localizados especialmente nos Estados Unidos, como se verá. As normas costumeiras porventura 
existentes no período se reduziam a estabelecer os limites da plataforma continental; não versavam sobre o 
regime a ser aplicado aos fundos marinhos para além do limite máximo das plataformas. 
44 Nas palavras de Arvid Pardo, embaixador de Malta: “nódulos de manganês são irregularmente esféricos na 
forma, como batatas, alcançando 0,5 a 25cm em diâmetro, e são comumente encontrados na superfície do solo 
oceânico a uma profundidade de 1500 a 6000 metros. A concentração dos nódulos no solo oceânico, sua 
composição química e a extensão dos depósitos varia bastante. Parece que perto de 20 por cento da superfície do 
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Mero, especialmente sobre a rentabilidade da produção de minerais retirados dos fundos 

marinhos não viesse a se concretizar, um grande interesse foi despertado em círculos 

acadêmicos e comerciais nos Estados Unidos em virtude da publicação do livro.46 Embora 

certas instituições acadêmicas também pareçam ter tido influência no recrudescimento de tal 

interesse (BUZAN, 1976, p. 62), o livro de Mero, de fato, parece ter produzido um maior 

impacto no debate. 

Esse dado novo foi suficiente para renovar o debate em torno do conceito de 

plataforma continental contido na Convenção de 1958, mas agora sob um novo viés: a 

possibilidade, ao menos teórica, de se extrair benefícios econômicos das altas profundidades 

marinhas. Somente então foi avançado o argumento não apenas de que era falho o conceito do 

art. 1º, mas que ele, “de fato, não significava o que ele mesmo dizia!” (PAYOYO, 1997, p. 

188). Em outros termos, se existia, desde há muito, um número relevante de críticas ao 

conceito contido no art. 1º, elas conduziam à idéia de que a Convenção de Genebra levava a 

uma “extensão incerta” da plataforma continental; a partir desse momento, começou-se a 

promover a idéia de que da Convenção surgia uma “intenção incerta” sobre a definição dos 

limites exteriores (p. 190). 

Em seu livro, John Mero demonstrava uma preferência para que o aproveitamento 

dos recursos minerais oceânicos fosse realizado sob o regime da liberdade dos mares; isso 

demonstrava um interesse para que a extração dos minerais fosse realizada, inclusive, nas 

plataformas continentais já reivindicadas ou que potencialmente seriam reivindicadas por 

                                                                                                                                                   
solo do Oceano Pacífico é coberta pelos nódulos, algumas vezes na quase incrível concentração de 50 kg por 
metro quadrado. O conteúdo máximo conhecido dos metais dos principais elementos nos nódulos tem sido 
determinado da seguinte maneira: 57,1 por cento de manganês, 39,5 por cento de ferro, 2,1 por cento de cobalto, 
2,9 por cento de cobre, 2.4 por cento de níquel e 0,5 por cento de chumbo” (UNITED NATIONS, 1967a, p. 4). 
45 Buzan lembra, de maneira irônica, que Mero levou até às últimas conseqüências esse otimismo, fundando, ele 
mesmo, uma empresa para explorar os recursos dos fundos marinhos: a Ocean Resources Inc. Ver BUZAN, 1976, 
p. 62. 
46 Três importantes comentaristas atribuem a Mero o mérito de compilar a maior parte da informação existente 
sobre os nódulos de manganês. Eles também parecem estabelecer uma ligação entre o livro de Mero e o princípio 
das preocupações da Casa Branca com o aproveitamento de tais recursos. Ver NANDAN, LODGE E ROSENNE, 
2002, pp. 910. 
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Estados – sabe-se que à década de 1960, diversos Estados reivindicaram plataformas 

continentais ou mares territoriais englobando plataformas continentais bastante extensas. 

A alternativa da liberdade dos mares foi bem recebida entre os tomadores de decisão 

nos Estados Unidos. Contudo, não se poderia pretender excluir por completo a idéia do 

aproveitamento, porque isso poderia fechar alternativas políticas para os Estados Unidos. A 

partir daí, a política americana sobre recursos minerais oceânicos variava entre o 

estabelecimento de um limite certo para a plataforma continental ou a consagração da idéia de 

que foi indefinida a intenção no estabelecimento do critério do aproveitamento na Convenção 

de 1958. Se no fim dos anos 1950 e começo dos anos 1960 muitos valoravam o art. 1º da 

Convenção como moderado ou extremo, em 1969 não havia quem defendesse que fosse 

razoável uma interpretação literal do artigo, no que se refere ao critério do aproveitamento 

(PAYOYO, 1997, p. 192-197).47 A definição do art. 1º era vista como um problema não 

resolvido, na medida em que a Convenção pretendeu definir plataforma continental para além 

de sua própria definição geográfica (DEAN, 1967, p. 426). O dispositivo era também 

considerado como ambíguo, estando a exigir uma revisão (KRUEGER, 1968, pp. 6, 8). 

As duas posições – estabelecimento de um limite certo ou indeterminação no 

conteúdo da idéia de aproveitamento – tinham como ponto comum a crítica a um tratado 

internacional e geravam uma séria dúvida na regulamentação jurídica dos fundos marinhos, 

que necessitava ser preenchida fosse por um tratado, fosse por um regime de regulamentação 

análogo, como aquele aplicado ao alto-mar. Daí porque, ao que tudo indica, se as propostas 

para a delimitação da plataforma continental falhassem, ou seja, a tentativa de 

estabelecimento de um tratado internacional sobre o tema, o flanco – da indeterminação – 

estaria aberto para, por analogia, e dada a falta de regulamentação internacional do tema, 

aplicar o regime de liberdade dos mares aos fundos marinhos. 

                                                
47 E, como o exemplo das teses sustentadas por Oda e Andrassy demonstram, ainda quando a literalidade do 
artigo era invocada, sempre vinha acompanhada da proposta para o estabelecimento de um tratado sobre o tema. 
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Muitos dos debates que se desenrolaram no final da década de 1960 sobre o limite 

exterior da plataforma continental – e o debate Henkin/Finley seria um bom exemplo – 

giravam, de fato, em torno da intenção dos legisladores na elaboração do art. 1º. Daí porque o 

recurso excessivo aos trabalhos legislativos, neles se incluindo as discussões no seio da 

Comissão de Direito internacional. 

Se a engenhosa tese de Payoyo é correta – e vários indícios levam a crer nisso – 

muito se explica sobre a posição dos Estados Unidos após a adoção do texto da Convenção de 

1982 acerca do regime a ser aplicado aos fundos marinhos e – o que mais nos interessa – 

sobre a postura dos internacionalistas em relação a tal posicionamento. Nesse sentido, a 

questão essencial centrava-se em saber qual o limite exterior da plataforma continental. Tal 

tema se tornou recorrente, especialmente entre internacionalistas americanos, nas análises 

sobre as insuficiências trazidas pelo critério do aproveitamento disposto na Convenção de 

Genebra sobre a plataforma continental. 

Juntamente com o debate sobre o limite exterior da plataforma continental tomou 

fôlego um outro debate, que pretendia dar uma resposta não interpretativa, mas institucional, 

às insuficiências do art. 1º da Convenção de Genebra de 1958. Dentro das três posições 

descritas sobre a questão dos fundos marinhos, a proposta de internacionalização trazia a 

expectativa de que uma solução uniforme, negociada multilateralmente e não unilateralmente, 

poderia ser alcançada para o debate acerca do aproveitamento dos recursos dos fundos 

marinhos. Desse modo, para se chegar à conclusão de que era necessário um mecanismo 

institucionalizado para reger os fundos marinhos, seria preciso uma ampla negociação 

envolvendo todos os Estados do mundo. 

O debate sobre a internacionalização se inicia, de maneira recrudescida, na segunda 

metade da década de 1960, embora na Comissão de Direito internacional tenha-se discutido a 

proposta de internacionalização ainda na década de 1950. O debate parece ter sido guiado, 
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eminentemente, por interesses econômicos - benefícios oriundos do aproveitamento dos 

recursos dos fundos marinhos -, mas aspectos de produção cediam em importância a aspectos 

de distribuição dos benefícios em escala internacional (PAYOYO, 1997, p. 247). 

No Conselho Econômico e Social das Nações Unidas chegou-se a discutir a questão 

da internacionalização dos recursos além da plataforma continental (pp. 173-174). Diversas 

associações e instituições científicas propuseram modelos de regulação internacional dos 

recursos dos fundos marinhos. Algumas dessas propostas pretendiam estabelecer benefícios 

maiores, oriundos do aproveitamento dos recursos, para Estados em desenvolvimento. 

Algumas instituições e associações que se engajaram em tal projeto poderiam ser citadas, 

como a Comissão para estudar a organização da paz, o Centro para estudo das instituições 

democráticas, Instituto de Investigações para a Paz Internacional, de Estocolmo, o Instituto de 

Assuntos Internacionais de Roma, a American Assembly, o Centro para a paz mundial por 

meio do direito, a American Bar Association, a International Law Association e propostas 

dentro do Comitê Jurídico Consultivo Afro-Asiático (ORREGO VICUÑA, 1976, pp. 223-226). 

No plano político, o mais relevante pronunciamento sobre a questão foi feito em 13 

de julho de 1966 pelo Presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson. Em seu discurso, 

Johnson reconhecia a necessidade de buscar soluções internacionais para a questão da 

apropriação nacional dos fundos marinhos. Suas frases eloqüentes significavam que os 

Estados Unidos viam como alternativa concreta para a indefinição acerca dos limites da 

plataforma continental a instituição de um regime internacional. O trecho pertinente do 

discurso – e mais citado pelos autores – era claro, nos seguintes termos: 

 
“Realizações verdadeiramente grandes na oceanografia requererão a cooperação de todas as nações 
marítimas do mundo. E então hoje eu envio nossa voz desta plataforma, clamando por tal cooperação, 
pedindo e urgindo por ela. 
(...) 
Damos as boas vindas a esse tipo de participação internacional. Porque sob nenhuma circunstância, 
acreditamos, devemos permitir que as perspectivas de safras ricas e riqueza mineral criem uma nova 
forma de competição colonial entre as nações marítimas. Devemos ter cuidado para evitar uma corrida 
para se apoderar e ocupar as terras sob os alto-mares. Devemos assegurar que os fundos marinhos e 
oceânicos sejam e continuem a ser o legado de todos os seres humanos” (JOHNSON, 1966, p. 3). 
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Já se afirmou que a idéia esposada no discurso do Presidente Johnson não foi levada 

adiante pelo Departamento de Estado Americano (PAYOYO, 1997, p. 255). Isso parece ser 

parcialmente correto, na medida em que a internacionalização dos fundos marinhos sempre 

foi vista como uma possibilidade para a diplomacia americana. 

Na academia, era possível encontrar autores que defendiam enfaticamente a idéia de 

internacionalização. Era o caso, por exemplo, de Elisabeth Mann Borgese, que via o debate 

sobre a apropriação dos fundos marinhos como uma oposição entre o direito da terra (law of 

the land) e o direito do mar (law of the sea). Enquanto o direito do mar seria um sistema 

baseado na paz e de cooperação mútua, o direito da terra poderia ser considerado um direito 

da guerra, de exclusão, de competição e de conflito. As pretensões nacionalistas relativamente 

ao solo e subsolo marinhos também se enquadrariam na opção pelo direito da terra. Nos 

termos colocados dessa oposição, é fácil deduzir que a autora acreditava que o “direito do 

mar” não deveria sofrer interferência das doutrinas e institutos identificáveis no “direito da 

terra” (BORGESE, 1969, pp. 226, 229).48 

Essa associação um tanto simplista de uma notável acadêmica como Borgese parecia 

decorrer mais de uma euforia em torno da idéia de internacionalização do que propriamente 

de falta de rigor intelectual. A crescente tese da internacionalização trazia a expectativa de um 

novo tipo de institucionalização de relações decorrentes das atividades perpetradas pelos 

Estados nos oceanos que facilmente poderia gerar tal tipo de reação. 

                                                
48 Embora não exista relação aparente entre a obra de Borgese e Carl Schmitt, não é desnecessário lembrar que já 
no final da primeira metade do século XX, o segundo autor avançava uma tese de oposição entre terra e mar, 
mas sem qualquer traço idealista ou simpatia pacifista – características facilmente encontráveis em Borgese. Para 
Schmitt, o chamado Ius publicum europaeum desenvolveu-se a partir da distinção entre terra firme e mar livre. 
Tal distinção encontrava-se no centro mesmo da regulação do Ius publicum europaeum das relações 
internacionais européias e, posteriormente, nas relações da Europa com suas colônias ao redor do mundo. 
Embora tal equilíbrio tenha ocorrido por longos anos, o surgimento de determinados conceitos – como o mar 
territorial traçado a partir do alcance máximo da bala de canhão – demonstrava, por vezes, a tentativa de 
imposição ao mar de um argumento tipicamente terrestre (SCHMITT, 2002, pp. 163-166,176). Essa obra de 
Schmitt foi originalmente publicada, em alemão, em 1950. 
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Outros autores, menos eufóricos, anteviam na internacionalização a solução para os 

diversos problemas surgidos da reivindicação de plataformas continentais mais alargadas. 

Robert Creamer, por exemplo, defendia que as Nações Unidas, como pessoa de direito 

internacional, detivessem propriedade (ownership) sobre os fundos marinhos – o que 

significava “jurisdição e controle, mas algo menos que soberania” (CREAMER, 1968, pp. 225-

228). O meio de procedimentalizar a internacionalização nas Nações Unidas ou em outra 

organização internacional ainda não era nítido na visão desse e de outros internacionalistas, 

embora houvesse se tornando já claro que algum sistema redistributivo, que levasse em conta 

os interesses dos Estados em desenvolvimento, deveria ser criado (YOUNG, 1968, pp. 647). 

Mas, de todas as propostas de internacionalização dos fundos marinhos, uma parece 

ter se destacado, trazendo conseqüências definitivas não apenas para a futura regulação 

jurídica dos oceanos, mas para todo o direito internacional. 

 

3.3 A proposta de Arvid Pardo entre a descontinuidade e a continuidade 
 

A segunda metade da década de 1960 era propícia, como se viu, para o surgimento 

de diversas propostas para a regulamentação dos fundos marinhos. A proposta de Pardo, 

lançada na Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1967, era apenas uma delas. Os 

princípios em que se baseava a proposta não eram tão inovadores. A incorporação de idéias 

como uso pacífico dos fundos marinhos, impossibilidade de apropriação da região, ênfase em 

aspectos ambientais e de redistribuição dos recursos advindos do aproveitamento de minerais 

oceânicos não se mostrava tão inédita, na medida em que já eram incorporadas em propostas 

surgidas anteriormente ou ao tempo da proposta de Pardo. No entanto, não se pode 

simplesmente descartar a idéia de que a proposta de Pardo determinou uma ruptura na 

discussão sobre os temas afeitos aos fundos marinhos. É certo que o desencadeamento do 
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sentimento de que a proposta de Pardo era uma ruptura foi avançado, em grande parte, pelo 

entusiasmo com que certos Estados e autores abraçaram a tese – já ao tempo da III 

Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar era claro que a “paternidade” da noção 

de patrimônio comum da humanidade aplicada aos fundos marinhos era devida a Arvid Pardo. 

Todavia, parece certo que na proposta, em si mesma, há elementos que levam à idéia de 

ruptura, mas não pelos princípios em que se baseava, e sim pela forma e circunstâncias em 

que foi colocada ao debate. Por isso se pode afirmar que a proposta de Arvid Pardo ao mesmo 

tempo significa uma continuidade e uma descontinuidade no discurso jurídico internacional. 

Em 17 de agosto de 1967, a Missão Permanente de Malta junto às Nações Unidas 

apresentou uma proposta ao Secretário Geral com o fim de incluir na Agenda da Sessão da 

Assembléia Geral que se seguiria o tema: “Declaração e tratado concernente à reserva para 

propósitos exclusivamente pacíficos dos fundos marinhos e oceânicos (seabed and the ocean 

floor) subjacentes aos mares além dos atuais limites da jurisdição nacional, e o uso de seus 

recursos no interesse da humanidade”. Em anexo à proposta constava um memorando que 

explicitava os objetivos da inclusão do tema na agenda da Assembléia Geral (UNITED 

NATIONS, 1996, p. 8). 

O memorando enfatizava a importância do tema em virtude de os fundos marinhos e 

oceânicos para além das águas territoriais e/ou das plataformas continentais serem as únicas 

áreas na terra que já não haviam sido apropriadas. No entanto, em virtude de avanços 

técnicos, crescia o risco de que tais áreas fossem reivindicadas para comporem jurisdições 

nacionais. Disso resultaria a militarização das áreas e o aproveitamento e depleção dos 

recursos lá encontrados para o benefício dos Estados tecnologicamente desenvolvidos. A 

partir desse quadro, a Missão de Malta concluía que seria necessário declarar os fundos 

marinhos e oceânicos um patrimônio comum da humanidade e, ademais, que fossem tomadas 

medidas para a elaboração de um tratado que contivesse os seguintes princípios: 
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“(a) os fundos marinhos e oceânicos subjacentes aos mares além dos limites da atual jurisdição 
nacional não são sujeitos à apropriação nacional, seja de que maneira for; 
(b) a exploração dos fundos marinhos e oceânicos subjacentes aos mares além dos limites da atual 
jurisdição nacional deve ser conduzida de maneira consistente com os princípios e propósitos da Carta 
das Nações Unidas; 
(c) o uso dos fundos marinhos e oceânicos subjacentes aos mares além dos limites da atual jurisdição 
nacional e seu aproveitamento econômico devem ser conduzidos com o objetivo de salvaguardar os 
interesses da humanidade. Os benefícios financeiros derivados do uso e aproveitamento dos fundos 
marinhos e oceânicos devem ser utilizados principalmente para promover o desenvolvimento dos 
países pobres; 
(d) os fundos marinhos e oceânicos subjacentes aos mares além dos limites da atual jurisdição 
nacional devem ser para sempre reservados exclusivamente para fins pacíficos” (pp. 8-9). 

 

O memorando ainda destacava que o tratado a ser estabelecido para regular a questão 

deveria considerar a criação de uma agência internacional com jurisdição - como um curador 

(trustee) de todos os países - sobre os fundos marinhos e oceânicos subjacentes aos mares 

além dos limites da então atual jurisdição nacional. À tal agência caberia regular, 

supervisionar e controlar as atividades na citada área, assegurando que tais atividades fossem 

conduzidas de maneira conforme aos princípios e disposições do tratado proposto (p. 9). 

O tema foi incluído na agenda da Assembléia Geral e alocado ao Primeiro Comitê.  

Ao apresentar o tema no Primeiro Comitê, a Missão de Malta ofereceu um panorama 

mais detalhado das circunstâncias que levavam à proposta (UNITED NATIONS, 1967a, pp. 1-15; 

UNITED NATIONS, 1967b, pp. 1-3). 

Dizia-se que a apropriação de crescentes porções dos fundos marinhos e oceânicos 

poderia ser inevitável e que, infelizmente, o quadro jurídico à época encorajava, ao invés de 

desestimular, a apropriação nacional dos fundos marinhos além da plataforma continental 

geofísica. Em verdade o termo “inevitável” e outros similares eram constantemente repetidos 

em vários trechos da apresentação. 

Pardo expôs detalhadamente sobre os principais recursos encontráveis nos fundos 

marinhos bem como as possibilidades tecnológicas então existentes para o aproveitamento 
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dos recursos. No que tange especialmente ao primeiro aspecto, utilizou explicitamente de 

dados trazidos no já mencionado livro de John Mero. 

A apresentação lembrava expressamente esforços de instituições como a Paz 

Mundial por meio do Direito, a Comissão para o estudo da organização da paz e da 

International Law Association, clamando pela instituição de um regime internacional para os 

recursos dos fundos marinhos e oceânicos. Enfatizava a necessidade de estabelecimento de 

limites claramente definidos para a apropriação nacional dos fundos marinhos e oceânicos e, 

para além desses limites, a necessidade de criação de uma agência internacional. 

O representante de Malta, ainda nessa apresentação, sustentou, aparentemente de 

maneira mais abrangente ao disposto no memorando anexo à proposta de inclusão do tema na 

agenda da Assembléia Geral, que a agência internacional deveria ter poder de atuação sobre 

“todas as atividades no ou sobre os oceanos e os fundos oceânicos” (all activities on or under 

the oceans and the ocean floor) na área não compreendia na jurisdição nacional (UNITED 

NATIONS, 1996, p. 11). 

A apresentação ainda enfatizava a necessidade de o futuro tratado que levaria adiante 

as propostas maltesas conter alguns princípios, dentre eles os que já haviam sido, em linhas 

gerais, trazidos no já mencionado memorando, e ainda outros como: livre investigação 

científica, necessidade de preservação do meio ambiente na área e necessidade de delimitação 

das áreas de jurisdição nacional. Desse modo: 

 

“(a) Os fundos marinhos e oceânicos, subjacentes aos mares além dos limites da jurisdição nacional 
como definida no tratado, não são sujeitos à apropriação nacional, seja de que maneira for; 
(b) Os fundos marinhos e oceânicos além dos limites da jurisdição nacional devem ser reservados 
exclusivamente para propósitos pacíficos; 
(c) A pesquisa científica relativamente aos fundos marinhos e oceânicos não diretamente relacionadas 
a defesa deve ser livremente permitida e seus resultados disponíveis para todos; 
(d) Os recursos dos fundos marinhos e oceânicos, além dos limites da jurisdição nacional, devem ser 
aproveitados principalmente no interesse da humanidade, com particular consideração às necessidades 
dos países pobres; 
(e) A exploração e o aproveitamento dos fundos marinhos e oceânicos além dos limites da jurisdição 
nacional devem ser conduzidos de maneira consistente aos princípios e propósitos da Carta das 
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Nações Unidas e de maneira a não causar obstrução desnecessária ao alto-mar ou sérios danos ao meio 
ambiente marinho” (p. 11). 

 

O pronunciamento ainda recomendava que a Assembléia Geral adotasse uma 

Resolução que, além de estabelecer os princípios essenciais do patrimônio comum da 

humanidade aplicado aos fundos marinhos, declarasse que as reivindicações de soberania 

sobre os fundos marinhos e oceânicos além das atuais jurisdições nacionais fossem 

congeladas até a formulação de uma definição clara de plataforma continental. Era também 

proposta a criação de um órgão para estudar as implicações do estabelecimento de um regime 

internacional para os fundos marinhos, a convocação para a elaboração de um tratado sobre o 

assunto e, posteriormente, a criação de uma agência para efetivar as principais disposições do 

futuro tratado. 

Ao se fazer uma análise acurada da proposta de Pardo, vê-se que a mesma não foge 

ao campo discursivo que já se instalara acerca da apropriação dos fundos marinhos. No 

entanto, sua ressonância foi gigantesca. 

Uma compreensão mais precisa da proposta de Arvid Pardo precisa partir não 

somente da leitura em conjunto do memorando anexo à proposta de inclusão na agenda da 

Assembléia Geral do tema, mas também das explicitações que o mesmo fez sobre a proposta 

no Primeiro Comitê. Como já se viu, o segundo momento, referente às explicitações, pareceu 

demonstrar que a proposta continha um conteúdo sensivelmente maior que aquele apresentado 

no memorando. A partir dessa leitura conjunta, pode-se afirmar que, para Pardo, os elementos 

do patrimônio comum da humanidade eram os seguintes: 

a) não sujeição dos fundos marinhos à apropriação nacional; 

b) uso e aproveitamento dos recursos econômicos dos fundos marinhos no interesse 

da humanidade, levando-se particularmente em consideração as necessidades dos 

países pobres; 

c) uso reservado dos fundos marinhos exclusivamente para fins pacíficos; 
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d) liberdade de pesquisa científica nos fundos marinhos; 

e) exploração dos fundos marinhos de acordo com os princípios e propósitos da 

Carta das Nações Unidas; 

f) exploração e aproveitamento dos fundos marinhos de modo a não causar 

obstrução desnecessária no alto mar ou sérios danos ao meio-ambiente marinho; 

g) criação de uma agência internacional para gerir os fundos marinhos. 

Tais elementos incorporavam quatro dimensões bastante nítidas ao tempo da 

proposta maltesa: uma dimensão de paz, estimulada pela confrontação crescente entre as duas 

grandes superpotências da época e que poderia certamente levar a uma corrida armamentista 

nos fundos marinhos; uma dimensão econômica e tecnológica, na medida em que se via que 

os avanços tecnológicos levariam à possibilidade de um aproveitamento seletivo dos recursos 

minerais, pois nem todos os Estados dispunham de aparelhos suficientemente avançados para 

conduzir a prospecção de minerais em altas profundidades marinhas; dimensão ambiental, que 

levava em consideração o fato de que o aproveitamento dos minerais nos fundos marinhos 

poderia causar poluição e, por conseqüência, graves danos ao meio-ambiente marinho; 

dimensão de desenvolvimento, bastante conectada à dimensão econômica e tecnológica, uma 

vez que o aproveitamento unilateral dos recursos dos fundos marinhos poderia aumentar a 

distância em termos de níveis de desenvolvimento entre países ricos e países pobres (PAYOYO, 

1997, p. 178). 

Um ponto que merece ser ressaltado e que costuma ser esquecido por aqueles que 

lidam com o tema é que a explicitação da proposta feita pela Missão de Malta no Primeiro 

Comitê da Assembléia Geral propunha – diferentemente do que constava no memorando 

anexo à proposta de inclusão do assunto na agenda da Assembléia Geral – que a agência que 

institucionalizaria a idéia de internacionalização dos fundos marinhos não se restringiria a 

atuar nessa área, mas teria jurisdição sobre os próprios oceanos. O modo com que isso se 
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implementaria não ficava claro, ainda mais porque não se explicitava propriamente o que tal 

agência deveria fazer nas águas suprajacentes aos fundos marinhos. 

A proposta de Arvid Pardo, enquanto representante do Governo de Malta, se unia ao 

coro dos defensores da internacionalização dos fundos marinhos por meio do rechaço às 

disposições do art. 1º da Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental. Ela partia de 

premissas um tanto duvidosas, como, por exemplo, um sentimento de inevitabilidade – caso o 

estado de coisas não se alterasse - da apropriação nacional dos fundos marinhos (PAYOYO, 

1997, p. 216) e de uma única interpretação possível do art. 1º da citada Convenção. Em 1967, 

a situação em torno da extensão desmedida das plataformas continentais estava um tanto 

indefinida, quer na prática dos Estados, quer entre os acadêmicos, na interpretação do regime 

aplicado à plataforma continental. No primeiro caso, porque as existentes reivindicações 

nacionais eram seguidas de vários protestos de outros Estados; no segundo porque surgia, 

especialmente nos Estados Unidos, a idéia de que a “intenção” legislativa na Convenção de 

Genebra sobre a Plataforma Continental não pretendia deixar margem para que os Estados 

alargassem indefinidamente suas plataformas continentais. 

Mas tal comportamento de Pardo, ainda que tenha partido de premissas duvidosas, 

serve para demonstrar que o embaixador maltês estava bem informado e se inseria mesmo no 

contexto das discussões sobre as reivindicações de plataformas continentais mais alargadas. 

Sua apresentação do tema levava explicitamente em conta o debate que se travava 

sobre a interpretação do art. 1º da Convenção sobre a Plataforma Continental, ressaltando as 

teses que pretendiam ampliar ou restringir a extensão da plataforma continental. Ao se referir 

à tese de Shigeru Oda, que concluía, em uma interpretação literal do dispositivo, por uma 

grande ampliação da extensão da plataforma, afirmava, de maneira mais dramática, que a 

prática estatal sobre o tema se encaminhava para reivindicações de extensão ainda maiores 

que os autores poderiam vislumbrar. Assim: “Mais importante que a opinião dos juristas, 
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contudo – por mais eminentes que possam ser eles - é a ação tomada pelos governos; e tal 

ação parece ser crescentemente baseada em uma interpretação da Convenção de Genebra de 

1958 ainda de maior alcance que aquela do Professor Oda” (UNITED NATIONS, 1967, p. 9). E 

complementava: “É ainda menos crível que os países tecnologicamente avançados, 

encorajados pela terminologia da obra-prima jurídica produzida pela Comissão de Direito 

internacional, concordariam em adotar uma interpretação restritiva de seus direitos sob a 

Convenção de Genebra quando estiverem envolvidas suas necessidades de defesa” (p. 10).49 

A consideração de que seria inevitável, caso alguma medida em contrário não fosse 

tomada, a extensão das plataformas continentais, teve como conseqüência mais candente a 

potencialização do medo que muitos já possuíam de os oceanos se tornarem grandes lagos. O 

recurso explícito à idéia de inevitabilidade dirigido a uma audiência como a Assembléia Geral 

significava algo bastante distinto da sustentação de tal inevitabilidade em um projeto de 

internacionalização dos fundos marinhos proposto por uma associação científica. Como se 

disse, embora a proposta de Malta não se distinguisse em grande medida de outras propostas 

que anteriormente já haviam sido avançadas, ela, pelas circunstâncias e pelo momento em que 

foi dirigida, se diferenciou de outras. A idéia de inevitabilidade colocada por Arvid Pardo 

parece um perfeito exemplo de um “lance” perpetrado que se diferencia de outras idéias 

inseridas em um mesmo contexto. 

Também a idéia da qual partia Pardo de que a única interpretação possível do regime 

então vigente para a plataforma continental era de que aos Estados seria possível a expansão 

de suas plataformas continentais cumpria o objetivo de despertar o interesse da Assembléia-

Geral pelo tema. Tanto o memorando como as explicitações de Pardo no Primeiro Comitê 

                                                
49 O argumento foi repetido um ano depois. Em um artigo datado de 1968, Pardo explicita as duas principais 
interpretações acerca do art. 1º: as que pretendiam, a partir do dispositivo, estender as diversas plataformas 
continentais e as que tentavam evitar tal resultado. Ao descrever o debate doutrinário, afirma que mais 
importante que a posição dos autores era o fato de que os Estados estavam crescentemente inclinados a se 
apropriar unilateralmente de quaisquer áreas acessíveis dos fundos marinhos e que possuíssem algum valor 
econômico. Ver PARDO, 1968, p.132-133. 
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demonstram que ele estava bem informado sobre a prática estatal e os debates doutrinários 

que vinham acontecendo acerca da interpretação do art. 1º da Convenção de Genebra sobre a 

Plataforma Continental. A Pardo seria perfeitamente possível defender uma tese que tentasse 

adentrar a intenção inserida no art. 1º da Convenção para concluir que haveria um limite para 

a extensão da plataforma continental, assim como também a ele seria possível defender a 

interpretação literal do art. 1º que conduziria a uma conclusão oposta, de extensão indefinida 

da plataforma continental. A primeira proposta, embora, à primeira vista, mais vantajosa para 

a limitação das reivindicações de jurisdição sobre plataformas continentais maiores, baseava-

se no direito vigente, mantendo-o formalmente incólume e o alterando por meio da 

interpretação. A segunda proposta, ainda que, também à primeira vista, deferente às 

reivindicações de plataformas continentais maiores, gerava a conseqüência de que o direito 

vigente produziria um paradoxo, e, portanto, necessitava ser alterado. A interpretação rigorosa 

do art. 1º feita por Pardo abria espaço para que o mesmo sugerisse a mudança – não só 

interpretativa, mas também formal – do regime aplicado às plataformas continentais. Daí a 

razão de a proposta maltesa propor que a Assembléia Geral formulasse um tratado 

internacional para pôr fim a todas as questões pendentes. 

Por último, importante enfatizar que, especialmente durante seu discurso, Pardo 

atribuiu grande importância à questão da militarização dos fundos marinhos. A estratégia 

tinha um objetivo simples. Em um período marcado pela possibilidade de destruição do globo 

em virtude do confronto entre União Soviética e Estados Unidos, e seus respectivos aliados, 

uma proposta que contivesse a corrida armamentista e, principalmente, evitasse que cada uma 

das superpotências incrementasse as possibilidades de uso de seus arsenais era de interesse de 

todos, inclusive das superpotências – desde que as duas, por óbvio, tivessem as mesmas 

restrições no incremento da possibilidade de uso dos arsenais. 
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Em um artigo publicado em um dos principais periódicos de relações internacionais 

do mundo no ano seguinte ao de sua proposta, Pardo afirma expressamente que estava 

crescendo o interesse dos Estados pelos fundos marinhos e atribuí a principal razão para tal 

interesse às necessidades militares. Além disso, sustenta que o mais importante nas 

negociações para um regime internacional para os fundos marinhos era permitir a 

desmilitarização da área (PARDO, 1968, p. 129, 135). 

Em síntese, embora a proposta de Pardo fosse uma dentre várias que defendiam a 

internacionalização dos fundos marinhos – e aí reside a continuidade em que se insere –, a 

forma e as circunstâncias em que a proposta, ao que parece, propositadamente, foi avançada, 

produzem um efeito de descontinuidade nos debates sobre os fundos marinhos: a proposta de 

Pardo se torna um ponto novo em que se apoiarão Estados ou doutrinadores, seja para 

defender, seja para sustentar a idéia de que os fundos marinhos são considerados patrimônio 

comum da humanidade. Em outros termos, a “invenção” de Pardo reside mais em sua 

eloqüência do que propriamente em sua capacidade de propor conceitos e institutos 

completamente novos. 

 

3.3.1 Soberania e Patrimônio Comum da Humanidade na Proposta de Pardo 
 

A proposta de Pardo pode ser encarada como uma tentativa de alterar dois princípios 

secularmente estabelecidos no direito internacional: o princípio da soberania50 e o princípio da 

liberdade dos mares. Um interesse de tal monta, além de ambicioso, encontrava nenhum 

(PAYOYO, 1997, p. 218) ou raros exemplos na história do direito internacional. 

Alexandre Charles Kiss que, em 1982, devotou um curso inteiro, proferido na 

Academia de Direito internacional da Haia, ao tema do patrimônio comum da humanidade, 
                                                
50 Certos autores, ao analisar a noção de patrimônio comum da humanidade mesmo fora de uma perspectiva 
histórica, chegam à conclusão de que patrimônio comum e soberania tenderiam a crescentemente se confrontar. 
Ver BASLAR, 1998, p. 26. 
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afirmava que o leitmotiv de seu curso era a existência de uma tensão permanente entre a 

aspiração dos Estados a uma soberania mais extensa e a consciência, presente nos próprios 

Estados, de que estavam os mesmos condenados a habitar em conjunto o planeta, de onde 

decorria uma obrigação de cooperarem mutuamente. O patrimônio comum estaria inserido 

nessa consciência de cooperação, o que o autor considerava salutar para o desenvolvimento 

do direito internacional (KISS, 1982, p. 119). 

O combate ao princípio da soberania é facilmente perceptível pela valoração negativa 

que a proposta faz da apropriação nacional efetuada em áreas cada vez mais amplas da 

plataforma continental. A conclusão de que a interpretação literal do art. 1º da Convenção de 

Genebra sobre a plataforma continental levaria a resultados indesejados para a comunidade 

internacional ressalta a idéia, reforçada pela proposta de institucionalização de um regime. A 

criação de uma agência internacional para gerir os recursos contidos nos fundos marinhos 

pretendia impedir não apenas que as crescentes reivindicações de plataformas continentais 

fossem concretizadas, mas que todo e qualquer tipo de soberania estatal sobre a área pudesse 

ser exercida. 

Por sua vez, a oposição à liberdade dos mares, na pretensão da criação de um 

patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos, poderia ser percebida, em 

parte, de maneira direta e, em outra parte, de maneira (quase) indireta. 

A oposição direta à liberdade dos mares decorria do fato de não se pretender que o 

regime das águas suprajacentes também fosse aplicado aos fundos marinhos. Um provável 

resultado da crítica contundente ao art. 1º da Convenção de Genebra sobre a plataforma 

continental – sem a proposta de um regime que o substituísse – seria a ausência de normas 

sobre delimitação da plataforma continental, e tal vazio normativo poderia levar a uma adoção 

analógica do princípio da liberdade dos mares já aplicado às águas suprajacentes aos fundos 

marinhos. Daí, como já ressaltado, a importância de propor, conjuntamente com a crítica ao 
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citado art. 1º, um tratado que solucionasse as questões pendentes relativas ao limite da 

plataforma continental. 

A oposição indireta à liberdade dos mares decorria da intenção do representante de 

Malta, naquele momento – revelada apenas vários anos após a proposta –, de substituir 

completamente o princípio da liberdade dos mares por um princípio do patrimônio comum – 

aplicado não apenas aos fundos marinhos, mas também aos oceanos. Essa era a verdadeira 

intenção de Pardo que não poderia, segundo ele mesmo afirma, ser revelada ao momento 

mesmo da proposta, a fim de evitar “suspeita e oposição desnecessárias” (PARDO, 1993, p. 

66). Entretanto, as explicações feitas por Pardo no Primeiro Comitê da Assembléia já 

deixavam ao menos ambígua tal intenção. Dois trechos de seu discurso parecem revelar o que 

afirmado. 

Como já enfatizado, em certo momento de seu discurso, Pardo, transcendendo 

mesmo aquilo que sua delegação tinha proposto expressamente no memorando anexo à 

proposta de inclusão do tema na agenda da Assembléia-Geral, sustenta que a agência 

internacional proposta teria jurisdição sobre as atividades “no ou sobre os oceanos e os fundos 

oceânicos”. A ambigüidade se forma, no entanto, quando, ao expor os princípios que 

deveriam estar contidos no tratado sobre os fundos marinhos, sustenta que a exploração e o 

aproveitamento dos fundos marinhos e oceânicos não devem causar “obstrução desnecessária 

do alto-mar”. Embora a expressão liberdade dos mares não seja utilizada, a referência ao alto-

mar conduzia certamente à idéia de liberdade. Ou seja, a qualquer ouvinte do discurso feito 

por Pardo pareceria razoável que “obstrução desnecessária do alto-mar” significava que as 

atividades conduzidas nos fundos marinhos e oceânicos não deveriam afetar a liberdade dos 

mares!51 

 

                                                
51 É importante salientar que, em 1971, Malta propôs um regime de patrimônio comum da humanidade aplicável 
também aos oceanos e não apenas aos fundos marinhos e oceânicos: o projeto de um Tratado sobre o espaço 
oceânico (UNITED NATIONS, 1996, pp 204-209). 
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3.3.2 Influências Teóricas e Ideológicas na Proposta de Pardo 
 

Algumas releituras contemporâneas da proposta de Pardo tendem a vê-la como 

tributária de idéias jusnaturalistas, porém, ao mesmo tempo, bastante associadas a uma 

filosofia socialista. 

Em obra recente, um autor sugere que, embora o direito natural encarne-se na idéia 

de patrimônio comum da humanidade advogada por Arvid Pardo em 1967, a fraseologia 

utilizada pelo Embaixador maltês, ao recorrer à noção de igualdade econômica dos Estados, 

fez o tema se inserir na disputa ideológica da época da Guerra Fria, pondo a oposição da 

noção de patrimônio comum no movimento de luta contra o comunismo (TRAVAGLINI, 2001, 

pp. 321-324). Em um sentido ligeiramente relacionado a tal posicionamento, outro autor 

afirma que o erro de Pardo, ao propor o conceito de patrimônio comum da humanidade, foi 

pretendê-lo como um “patrimônio comum socialista”. Disso seria exemplo a idéia de não-

apropriação, de divisão eqüitativa de benefícios e da existência de uma instituição forte para 

controlar as atividades nos fundos marinhos. Todavia, Pardo, ao formular sua proposta, teria 

falhado em perceber que alguns dos elementos do patrimônio comum da humanidade que 

pretendia eram, na verdade, postulados típicos de direito natural, como a divisão eqüitativa de 

lucros, o direito à vida e à paz (BASLAR, 1998, pp. 33-34). Em resumo, os dois autores 

parecem concordar que, embora a proposta do patrimônio comum fosse essencialmente 

jusnaturalista, Pardo não soube aproveitar tal vantagem, inserindo a noção no perigoso campo 

ideológico que contrapunha idéias capitalistas a idéias socialistas. 

Parece certo que muitas das propostas apresentadas por Pardo guardavam uma 

estreita semelhança com idéias tipicamente socialistas: “centralização” no controle da 

economia relativa ao aproveitamento de recursos naturais nos fundos marinhos, 

impossibilidade de apropriação da área considerada patrimônio comum da humanidade, e 

divisão eqüitativa de lucros, respeitando o interesse dos mais pobres. Mas, parece, a 
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associação das idéias de Pardo à promoção de valores socialistas decorria não tanto de uma 

tentativa de se colocar em um dos pólos ideológicos da guerra fria (capitalismo e socialismo), 

mas de uma opção intelectual que associava, no plano das idéias, patrimônio comum da 

humanidade a valores no mínimo assemelhados ao socialismo. 

Como bem lembra Antonio Cassese, afirmando que o próprio Pardo teria dito que o 

patrimônio comum era um conceito socialista, é mais provável que o patrimônio comum 

tenha sido influenciado por uma filosofia do Estado de bem-estar social, informada pela luta 

contra as desigualdades sociais e econômicas, pelo senso de solidariedade e pela idéia de que 

uma consagração de tal monta seria benéfica para todos (CASSESE, 1986, p. 219). 

Do ponto de vista ideológico, a proposta de Pardo se inseria não na oposição entre 

capitalismo e socialismo, mas entre norte e sul. Embora as idéias associadas à Nova Ordem 

Econômica Internacional (NOEI) ainda não estivessem claramente formuladas à época, a 

proposta de Pardo já antecipava uma das principais idéias-motores da NOEI: a da tentativa de 

mudança das estruturas de desigualdade econômica entre Estados pobres e Estados ricos pelo 

direito internacional. Tanto é assim que em um artigo escrito já durante os trabalhos da III 

Conferência das Nações Unidas, em 1977, Pardo se mostra extremamente simpático ao 

avanço da noção de patrimônio comum da humanidade com um viés marcadamente 

influenciado pela NOEI (PARDO, 1977, pp. 507-522). 

Ademais, não se pode esquecer que a primeira reação da União Soviética à proposta 

de Pardo foi de muita cautela (UNITED NATIONS, 1996, p. 13), convertendo-se, já em 1968, em 

ferrenha oposição, referindo-se à noção como “ilusão”, “utópica” e tendente a levar “a um 

novo sistema colonialista de produção de lucro pelos monopólios” (p. 49). 

Mas, o que é importante perceber é que a força ideológica da NOEI era ainda 

bastante difusa em 1967 – justamente porque ela ainda não existia de maneira consistente – 

para que influenciasse as idéias de Pardo. Em verdade, é mais provável que as idéias de Pardo 
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tenham influenciado o surgimento forte de uma NOEI do que o oposto. Por isso, parece 

também mais provável que os elementos “socialistas” da proposta sejam derivados, não 

completamente, mas mais essencialmente, de uma opção intelectual. 

Por último, ainda no que diz respeito à ideologização da proposta de Malta, é 

importante lembrar o que o próprio Arvid Pardo pensava acerca do assunto. 

Em um depoimento publicado em 1993 (PARDO, 1993, pp. 65-9), o antigo 

representante de Malta nas Nações Unidas admite que o interesse de seu país, ao propor a 

consagração da noção de patrimônio comum da humanidade, era, primeiramente, pragmático 

- do ponto de vista da inserção de Malta no cenário internacional. 

Após a independência, em 1964, Malta pretendia se tornar uma ponte entre norte e 

sul e leste e oeste. Para isso, o país necessitava conduzir sua política externa de modo e 

reforçar um aspecto de imparcialidade e sensibilidade aos interesses de outros Estados. 

Desse modo, Pardo admite que o primeiro objetivo na formulação da noção de 

patrimônio comum da humanidade era inserir Malta no mapa, internacionalmente. Em 

segundo lugar, pretendia-se que o país se tornasse sede de uma instituição internacional. Só 

então vinham interesses altruístas, de ajuda aos países pobres, e de reformulação do 

tradicional direito do mar. 

No que se refere à associação da proposta de Pardo a idéias jusnaturalistas, é preciso 

levar em consideração o que se considera como jusnaturalismo. 

Parece certo que, nos dias atuais, “argumentos modernos sobre direito natural 

comumente inferem postulados ‘inerentes’ (ou ‘estruturais’) à presumida necessidade social 

do direito” (KOSKENNIEMI, 1989, p. 29). No final da década de 1960 o quadro não era 

diferente. 

Nesse sentido, a consideração de Pardo de que alguma medida deveria ser tomada 

antes que ocorresse a apropriação nacional dos fundos marinhos parecia partir da constatação 
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de que o patrimônio comum da humanidade, embora não positivado, precisava sê-lo, sob de 

pena de isso resultar em uma conseqüência presumidamente nefasta para o meio social em 

que se inserem os Estados. Se assim se observa, a proposta de Pardo pode ser considerada ao 

menos simpática ou não fechada a idéias jusnaturalistas: o patrimônio comum da humanidade 

decorria de uma premente necessidade social. 

Entretanto, ainda que o jusnaturalismo tenha inspirado a posição de Pardo, ela não 

chega a desvirtuar a necessidade de consenso na adoção de um regime de patrimônio comum 

da humanidade por meio do surgimento de fontes de direito internacional devidamente 

positivadas. Em outros termos, a necessidade social de surgimento da noção de patrimônio 

comum da humanidade não significa, por si só, que dela decorrerão diretamente efeitos 

jurídicos a fim de obrigar Estados. O principal objetivo da proposta é a convocação dos 

Estados para que elaborem um tratado que crie um regime para o patrimônio comum da 

humanidade e, assim, solucione as conseqüências indesejadas da aplicação literal da 

Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental, de 1958. Dessarte, a ordem natural ou 

necessidade social do patrimônio comum da humanidade não prescindia de uma norma 

positivada e consentida pelos Estados, como um tratado internacional. 

 

3.3.3 A Proposta de Pardo e o Move to Institutions 
 

Se a segunda metade do século XIX testemunhou o surgimento do direito 

internacional como uma profissão, a primeira metade do século XX foi o palco de uma 

transformação com resultados bastante relevantes (e duradouros) para a consolidação do 

direito internacional como profissão: aquilo que já foi chamado de move to institutions. 

O termo, avançado por David Kennedy em um artigo já clássico, sustenta que em 

determinado momento do século XX – precisamente, aquele em que se pode identificar o 
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surgimento da Liga das Nações – a criação de organizações internacionais, como instituições 

no plano inter-estatal, tornou-se não somente desejável, mas também necessária ante um 

mundo desorganizado. O move to institutions, assim, inauguraria uma descontinuidade nas 

relações internacionais, dividindo a história entre uma ordem internacional 

desinstitucionalizada e outra institucionalizada. A visão dos autores que testemunharam o 

surgimento da Liga das Nações fazia contrastar as idéias de organização e caos de duas 

maneiras: (1) a instituição se opõe à situação social que ela mesma organiza e tal situação 

social entraria em colapso caso o projeto institucional falhasse. A institucionalização seria 

uma transição entre a paixão e a razão, entre a stasis mecânica e um inspirado progresso 

social; (2) as instituições internacionais seriam uma contínua transcendência do caos. Sua 

própria existência estaria constantemente a informar – uma espécie de eterno retorno - sobre o 

momento de sua própria criação: o momento em que a paz substituiu a guerra (KENNEDY, 

1987, pp. 845-848). 

É possível estabelecer uma relação forte entre as idéias existentes ao momento de 

criação da Liga das Nações e a proposta de Pardo de criação de uma agência internacional 

para gerir o patrimônio comum da humanidade relativamente aos fundos marinhos. 

É sabido que a década de 1960 testemunhou o momento de maior indefinição e 

desordem nas relações jurídicas envolvendo os oceanos desde, ao menos, as pretensões de um 

mare clausum em oposição ao mare liberum – a famosa disputa doutrinária entre Grocius e 

Selden. As reivindicações nacionais, o fracasso de Conferências Internacionais, a ineficácia 

das instituições até então existentes e os problemas advindos de tratados internacionais 

existentes parece ter despertado em Arvid Pardo – e também naqueles que demonstraram 

apoio à proposta de internacionalização dos fundos marinhos – o sentimento de que apenas a 

institucionalização poderia pôr fim à desordem que então se instalara. O cenário em que a 

proposta maltesa foi apresentada contrapunha claramente as idéias de ordem e desordem. As 



138 

 

opções então oferecidas à comunidade internacional eram: a divisão dos fundos marinhos 

entre as nações costeiras – abrindo-se espaço para a criação de grandes lagos nacionais – e a 

criação de uma organização internacional que impediria a apropriação nacional, controlaria o 

aproveitamento dos rentáveis recursos dos fundos marinhos, promoveria a paz – ao 

desmilitarizar a área –, além de estimular o desenvolvimento dos países pobres pela sedução 

dos lucros advindos do aproveitamento dos recursos da área. Ainda que em 1967 já se 

soubesse que a excessiva proliferação das organizações internacionais poderia gerar 

problemas para a construção de um bom ambiente de relacionamento entre os Estados,52 a 

opção pela institucionalização, nos termos propostos por Pardo, era não somente a mais 

desejável, mas necessária. Em outros termos, a frase difundida por Nathaniel Berman – mas 

utilizada para descrever uma situação completamente diferente - fazia todo o sentido dentro 

do contexto: a alternativa era o desespero (but the alternative is despair) (BERMAN, 1993, p. 

1792). 

Ao invocar (consciente ou inconscientemente) motivos bastante similares aos 

daqueles desejosos em criar uma Liga das Nações, Pardo potencializava os efeitos de uma 

idéia que já era recorrente no discurso diplomático e doutrinário da época. O ambiente para a 

proposição, em 1967, de uma nova organização internacional, possuía menos obstáculos que 

os presentes durante a criação da Liga das Nações. 

A criação de organizações internacionais no pós-II Guerra Mundial abriu um espaço 

considerável para a atuação de entidades que, embora espelhassem os interesses dos Estados, 

atuavam com independência em relação a eles. Se a criação da Liga das Nações levou a sérias 

contestações sobre a mudança drástica dos meios pelos quais os Estados passariam a se 

relacionar e seus efeitos deletérios, os precedentes existentes, já em 1967, para a criação de 

uma agência internacional para gerir os fundos marinhos a colocava a um passo mais distante 

                                                
52 Veja-se, por exemplo, a opinião esposada em um popular manual contemporâneo à proposta de Pardo, que 
afirmava que a proliferação de organizações internacionais estava criando muitos problemas de cooperação 
naquele período. Ver EL ERIAN, 1973, p. 107. O manual foi publicado originalmente, em inglês, em 1968. 
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da simples crítica de que uma instituição internacional não seria desejável – embora, como 

será analisado posteriormente, isso não impedisse que se contestasse a forma com que tal 

instituição seria organizada. 

No plano dos doutrinadores de direito internacional, ao menos desde o pós-II Guerra 

Mundial, difundiu-se com vigor a idéia de que o desenvolvimento do direito internacional 

necessitava da existência de organizações internacionais. Tal idéia compunha, inclusive, um 

dos principais alicerces da corrente prevalecente na disciplina à época, a chamada 

mainstream. Assim, era pouco contestada a idéia de que as organizações internacionais seriam 

o “marco e o motor de um sistema de relações cada vez mais orgânico e institucionalizado” 

(CASANOVAS Y LA ROSA, 1998, p. 64). 

Desse modo, a proposta de Pardo se insere dentro do move to institutions, idéia que 

pode ser identificada desde a criação da Liga das Nações e fortemente reproduzida após a II 

Guerra Mundial. Mas a grande habilidade de Pardo foi exatamente reproduzir os argumentos 

fortes que auxiliaram decisivamente na criação da Liga das Nações, mais especificamente, a 

oposição entre ordem e desordem, agora transplantada para o ambiente dos oceanos. 

 

3.3.4 A Precisão da Proposta de Pardo 
 

Embora a proposta de Pardo não possa ser considerada vaga – ele indica um 

parâmetro razoável para a definição dos elementos a compor o patrimônio comum da 

humanidade aplicado aos fundos marinhos –, a ela falta certo rigor conceitual. Não somente 

falta precisão a alguns termos, como há uma omissão no tratamento de certas implicações da 

adoção de um regime de patrimônio comum. Se tal falta de rigor conceitual foi intencional ou 

impossível de ser levada adiante dadas as circunstâncias existentes àquele tempo, é difícil 

precisar – embora não se possa esquecer que a proposta foi formulada em um órgão político e 
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assim encarada pelos vários membros da Assembléia-Geral das Nações Unidas. O fato é que, 

como será mais detidamente exposto adiante, a imprecisão conceitual serviu de motivo para 

que diversos internacionalistas negassem à noção de patrimônio comum da humanidade um 

caráter jurídico-normativo ou, mais que isso, qualquer relevância do ponto de vista do direito 

internacional. 

A proposta sustenta que a agência internacional responsável pelos fundos marinhos 

funcionaria como curadora (trustee) de todos os Estados. Não é explícito se o termo, utilizado 

naquele contexto, guardava alguma relação com o instituto do public trust, comum 

especialmente no direito americano. Pelas características da agência internacional, a idéia de 

que a analogia foi levada em consideração não parece distante, uma vez que a idéia de falta de 

proteção, conservação e prudente administração do patrimônio comum – núcleo da idéia de 

public trust - significaria uma ofensa às regras dispostas no ordenamento jurídico 

internacional (BASLAR, 1998, p. 67). Parece, portanto, que Arvid Pardo tinha isso em mente 

quando formulou sua proposta, em 1967. De qualquer modo, a analogia cumpria a função não 

apenas de familiarizar a audiência com um conceito bastante conhecido e difundido como o 

de public trust, mas também reforçava a idéia de que a analogia doméstica poderia ser um 

instrumento poderoso para persuadir acerca de alguma proposta de organização internacional 

- o uso de tal analogia ficará mais patente ainda durante as negociações da III Conferência das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, como se verá no próximo capítulo. Ademais a proposta 

não solucionava uma aparente contradição surgida de seu conteúdo. Se a agência 

internacional funcionaria como curadora dos Estados, porque a denominação do regime foi 

escolhida como patrimônio comum da humanidade, e não como patrimônio comum dos 

Estados, da Sociedade ou da Comunidade Internacional? 

Intimamente conectada a tal questão está a falta de precisão, na proposta, do termo 

humanidade. Não é precisado se o termo humanidade pretende a emergência de um sujeito 
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distinto de direito internacional ou se representa meramente o conjunto de Estados. Em 

verdade, na proposta, o termo humanidade apenas ganha maior relevância quando conectado 

ao termo patrimônio comum. Mas este último termo, embora utilizado para designar o regime 

dos fundos marinhos – dotado de características explicitadas, como visto – não é conceituado. 

Uma omissão conceitual desse nível, ainda que possivelmente desejável do ponto de vista de 

Arvid Pardo, também servirá de munição para inúmeros detratores do conceito antes, durante 

e mesmo depois da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – que também não 

dedica disposição para conceituar patrimônio comum da humanidade. 

De qualquer modo, é importante perceber que, ao menos no primeiro momento da 

proposta maltesa, os Estados ou não se manifestavam sobre as implicações do termo ou 

consideravam pouco importante o termo “patrimônio comum da humanidade”, contanto que 

seus postulados básicos fossem mantidos. O pronunciamento da delegação de Trinidad e 

Tobago demonstra bem tal posição, ao afirmar, comentando a questão em 1969: “importa 

pouco qual terminologia é empregada, contanto que seja estabelecido que os vastos recursos 

dessa área não sejam monopolizados por nenhum Estado ou por nenhum grupo de Estados em 

detrimento dos outros membros da comunidade internacional” (UNITED NATIONS, 1996, p. 

119). 

 

3.4 A recepção da proposta de Pardo entre os Estados e na academia 
 

A proposta formulada pelo representante de Malta angariou, de imediato, nas 

palavras da maioria das delegações que se pronunciaram sobre o assunto, grande simpatia. 

Muitas delas demonstraram um especial interesse pelo tema da desmilitarização dos fundos 

marinhos – podendo-se dizer que, naquele momento, essa parecia ser uma das principais 

preocupações em desenvolver um regime para a área em questão. 
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Algumas delegações, especialmente dos Estados desenvolvidos, no entanto, 

receberam a proposta com cautela. O Reino Unido, a União Soviética e o Canadá, por 

exemplo, sustentaram que a matéria requeria mais estudo (UNITED NATIONS, 1996, pp. 12-13, 

22). Os Estados Unidos reproduziram o já citado discurso do Presidente Johnson no ano de 

1966, sem se comprometer com o pronunciamento da delegação de Malta (p. 12). A França 

formulou indagações em um tom um tanto ácido, ante o uso da expressão “interesses da 

humanidade” (p. 14). 

Contudo, embora a simpatia tenha sido a regra, da maneira com que ela foi colocada 

na Assembléia-Geral, não se diferenciava essencialmente da postura cautelosa. Assim, 

naquele momento, a simpatia não significava apoio para a adoção de uma resolução 

enunciando o princípio do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos. 

A Resolução 2340 (XXII), de 18 de dezembro de 1967, foi decorrência direta 

daquela postura cautelosa. Nessa Resolução, reconheceram-se apenas princípios 

excessivamente vagos e gerais, dentre os quais o de que havia um interesse comum da 

humanidade pelos fundos marinhos e oceânicos, assim como a exploração desses últimos 

deveria ser conduzida de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas. Como a 

matéria parecia, portanto, pouco madura, a mesma resolução decidiu estabelecer um Comitê 

ad hoc para o estudo dos usos pacíficos dos fundos marinhos e oceânicos além dos limites da 

jurisdição nacional, composto por 35 Estados (p. 24). 

Comentando a resolução, a delegação de Malta bem resumiu a situação então 

existente: 

 

“Representantes de vários Estados, contudo, deixaram claro que tal ação [estabelecimento de medidas 
para a criação de um regime para os fundos marinhos e oceânicos] pela Assembléia seria prematura 
nesse estágio; o assunto era inteiramente novo; os temas levantados eram complexos e sérios; o 
escopo do item não era claro; e, acima de tudo, havia falta de documentação” (p. 25). 
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É preciso ressaltar, no entanto, que muitas delegações não desconheciam o tema da 

internacionalização dos fundos marinhos e oceânicos por completo, daí porque muitos 

pronunciamentos não demonstraram qualquer surpresa à proposta maltesa. A adoção de 

medidas rápidas a fim de implementar a idéia da internacionalização da área, no entanto, 

parecia um tema novo para as delegações e fez gerar o sentimento maior de cautela. 

A proposta de Malta também parece ter estimulado, ou ao menos reforçado, a idéia 

de que o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos, se gerenciado por uma agência 

internacional, teria o efeito de aliviar a pobreza nos Estados em desenvolvimento e, desse 

modo, corrigir desigualdades. Se, nesse período, o principal interesse pelo aproveitamento dos 

recursos dos fundos marinhos era eminentemente econômico (KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, 

pp. 536-539) – porém não exclusivamente, pois então se atribuía uma grande importância ao 

tema da desmilitarização -, a questão da distribuição das riquezas entre Estados ricos e pobres 

teria de entrar com vigor nos debates acerca da questão. 

O representante do Chipre, por exemplo, em 1969, afirmou: 

  

“[S]e decidirmos proceder a um aproveitamento ordenado da riqueza dos fundos marinhos para o 
benefício da humanidade, estaremos proporcionando uma solução para muitos ameaçadores 
problemas mundiais. A partilha eqüitativa dos benefícios do mar e o melhoramento das posições 
econômicas dos países menos desenvolvidos seria um passo importante em direção a uma paz mais 
duradoura”. 

  

De todo modo, as diversas impressões dos Estados demonstram mais uma vez que a 

proposta de Malta estimulou bastante o debate sobre os fundos marinhos, porém não o criou. 

Uma observação acurada do comportamento dos Estados nos primeiros momentos após a 

proposta serve para demonstrar claramente que muitos internacionalistas de períodos 

posteriores não encararam de maneira rigorosamente histórica o contexto em que se inseriu a 

proposta maltesa, mitificando-a como uma forte ruptura em todo o corpo do direito 

internacional. 
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Entre os acadêmicos, até ao menos o ano de 1970, o impacto da proposta de Pardo 

não se fez sentir com grande intensidade. Alguns autores referiam-se à proposta dentro de 

várias outras que diziam respeito à internacionalização dos fundos marinhos (v.g. MESTRAL, 

1970, p. 665; YOUNG, 1968, pp. 651-652). Outras apenas mencionavam a existência da 

proposta (CREAMER, 1968, p. 225). 

Outros comentaristas, no entanto, embora analisando mais detidamente a proposta de 

Pardo, tenderam a vê-la com certo desdém. 

Guenter Weissberg parece incluir-se nesse grupo. Ao descrever a proposta de 1967 e 

referir-se à parte do pronunciamento em que Pardo sustenta que o atual direito internacional 

até mesmo encoraja a apropriação nacional, sustenta que tal afirmação era desnecessária e 

poderia certamente levar ao contra-argumento de que “não há lacuna no sistema jurídico 

internacional e, portanto, desnecessário é o plano maltês” (WEISSBERG, 1969, p. 50). Também 

afirma que a proposta maltesa pretendia, de fato, abranger áreas para além da plataforma 

continental e que, por isso mesmo, ela “reforçaria a visão de que o plano [de Pardo] é 

supérfluo”. A Convenção sobre a plataforma continental teria disposto sobre o tema ao 

estabelecer que a plataforma alcança o meio dos oceanos (midway of the oceans) (p. 51). 

Embora formule críticas à proposta de Malta, o autor aparenta se opor às pretensões nacionais 

que buscavam estabelecer a base jurídica para a extensão da plataforma continental no art. 1º 

da Convenção de Genebra sobre a plataforma continental (p. 100). 

No campo oposto, Elisabeth Mann Borgese parece demonstrar entusiasmo com a 

proposta de Pardo, ao afirmar que ela marcou época (epoch-making) e tomar vários elementos 

nela contidos para propor um novo regime a ser aplicado aos oceanos (BORGESE, 1969, p. 

221). Borgese parece, de fato, encarar a proposta de maneira construtiva, como uma 

descontinuidade no discurso jurídico relativo à regulação internacional do mar. 
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Outros, como Robert Krueger, receberam a proposta com simpatia, enfatizando a sua 

semelhança com o discurso proferido pelo Presidente Lyndon Johnson. Ainda que ressaltando 

sua desejabilidade por trazer o potencial de reduzir conflitos, o autor reconhecia que seria 

improvável que pagamentos fossem feitos às Nações Unidas em virtude dos lucros obtidos 

com o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. Dentro dos Estados Unidos, muitos 

veriam isso como uma “traição em favor das Nações Unidas” (U.N. sellout) (KRUEGER, 1968, 

pp. 8-10, 16-17). 

Ainda merece ser lembrado que o próprio Arvid Pardo, em 1969, já acolhia as 

críticas daqueles que afirmavam que o conceito de patrimônio comum era utópico. Ao se 

referir à questão, afirmava: “Eu certamente não subestimo as dificuldades em implementar o 

conceito em um regime jurídico para os fundos marinhos, mas ainda assim afirmo que não 

temos alternativa senão aceitá-lo, ao menos como um objetivo de longo prazo, se pretendemos 

evitar uma grave escalada das tensões e conflitos internacionais” (PARDO, 1969, p. 211). 

Assim, ainda que o conceito pudesse ser corrigido de diversos modos, sua persistência se 

devia a sua própria necessidade social – argumento como já afirmado, tipicamente 

jusnaturalista em seu sentido mais moderno. 

 

3.5 A Resolução 2749, de 17 de dezembro de 1970 
 

O estabelecimento do Comitê ad hoc para o estudo dos usos pacíficos dos fundos 

marinhos e oceânicos além dos limites da jurisdição nacional colocou o tema em evidência, 

mas revelou a discordância de posições e, mais que isso, começou a delinear os grandes 

grupos de Estados rivais. Vários projetos de tratados para regular os fundos marinhos foram 

apresentados pelos Estados. O Comitê reuniu-se por três sessões no ano de 1968 e os 

pronunciamentos feitos durante os encontros e durante as reuniões da Assembléia-Geral que 
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analisaram o relatório do Comitê revelaram: o entusiasmo dos Estados em desenvolvimento; a 

ferrenha oposição do bloco socialista à idéia de que o patrimônio comum da humanidade 

significaria uma “propriedade comum” e; a relutância, em forma de cautela, entre os Estados 

desenvolvidos (NANDAN, LODGE E ROSENNE, 2002, pp. 19-22). 

Ao final do ano de 1968, a Assembléia-Geral decidiu, sem votos contrários, adotar a 

Resolução 2467 A (XXIII), de 21 de dezembro daquele ano, e estabelecer o Comitê sobre os 

usos pacíficos dos fundos marinhos e oceânicos além dos limites da jurisdição nacional. 

O Comitê funcionou efetivamente de 1969 a 1973 sendo o principal palco de 

discussão sobre o tema dos fundos marinhos e, ainda, outros afeitos à temática do direito do 

mar. Quando se iniciaram os trabalhos da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, foi possível aproveitar muitas das compreensões ou incompreensões protagonizadas 

pelos Estados durante as discussões no referido Comitê. Daí porque se pode afirmar que 

desde, pelo menos, 1969, já se discutia sobre um novo tratado para regular, em geral, as 

atividades do mar, mas cujo texto somente foi finalizado em 1982. 

Algumas propostas de tratados para regular a questão dos fundos marinhos foram 

esboçadas por Estados no ano de 1969, no assim chamado Comitê para os Fundos Marinhos. 

Algumas propostas se converteram em resoluções posteriormente votadas e aprovadas pela 

Assembléia Geral. Uma dessas propostas daquele mesmo ano de 1969 merece destaque, por 

ter sido peça fundamental na argumentação de Estados e acadêmicos posteriormente. Tratava-

se da Resolução 2574 D (XXIV), originalmente submetida pelo Ceilão, Equador, Guatemala, 

Kuwait, Mauritânia e México, que estabelecia uma moratória para as atividades de 

aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. Desse modo, até que fosse estabelecido 

um regime internacional para os fundos marinhos: 

 

“(a) Los Estados y las personas, físicas o jurídicas, están obligadas a abstenerse de cualesquiera 
actividades de explotación de los recursos de la zona de los fondos marinhos y oceánicos y su 
subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional; 
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(b) No se reconocerá ninguna reclamación sobre cualquier parte de esa zona o sus recursos” 
(NACIONES UNIDAS, 1969). 

 

Tal resolução contou com uma forte oposição, especialmente advinda dos Estados 

desenvolvidos. No total, computaram-se 62 votos favoráveis, 28 contrários e 28 abstenções. 

Payoyo é da opinião que a “Resolução da Moratória” surgiu da desconfiança de 

alguns Estados de que, mesmo durante as negociações do Comitê para os fundos marinhos, os 

países tecnologicamente avançados poderiam unilateralmente aproveitar os recursos dos 

fundos marinhos. E, embora afirme que seus proponentes não tinham a intenção de que a 

Resolução possuísse efeitos jurídicos,53 visto que era apenas um convite para que os Estados 

se abstivessem das atividades de aproveitamento, o instrumento foi criticado tanto do ponto 

de vista político como jurídico, tomando-se como referência a disposição sobre 

aproveitamento contida no art. 1º da Convenção sobre a Plataforma Continental (PAYOYO, 

1997, p. 259-260). 

Do ponto de vista político, os opositores da Resolução, como os Estados Unidos, por 

exemplo, afirmavam que uma moratória poderia encorajar a reivindicação, por diversos 

Estados costeiros, de plataformas continentais mais estendidas, indo contra o próprio objetivo 

da moratória. A resolução também geraria o efeito de retardar os desenvolvimentos 

tecnológicos com vistas ao aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. Por sua vez, do 

ponto de vista jurídico, afirmava-se – especialmente a delegação do Japão - que a Resolução 

era irrelevante porque não definia o escopo de sua própria aplicação. Ou seja, ao não definir 

com precisão a área dos fundos marinhos, não se poderia estabelecer uma moratória para o 

aproveitamento de recursos de tal área, pois a mesma ainda não estava definida (p. 260). 

                                                
53 Embora a interpretação de Payoyo parta da intenção das Delegações que elaboraram o projeto de resolução, 
não se pode negar que a linguagem utilizada no texto final da Resolução evoca a idéia de obrigatoriedade 
literalmente, como na alínea (a). A questão última que importa em saber é o tipo de postura que os 
internacionalistas adotaram ao encarar a Resolução: um posicionamento que privilegiava o texto ou a intenção. 
Payoyo parece se aliar ao segundo grupo de internacionalistas. 
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O autor retira de tal posicionamento dos Estados, especialmente a contestação do 

ponto de vista jurídico, que a indefinição dos limites da plataforma continental – e, por 

conseqüência, da área dos fundos marinhos – servia não somente para contestar a moratória, 

mas também servia para opor-se à idéia de que, ao menos em 1969, o regime aplicável aos 

fundos marinhos era a liberdade dos mares. O argumento é simples, mas inteligente: se não 

era possível estabelecer um regime de moratória para os fundos marinhos porque ainda não se 

sabia quais os seus limites, também não se poderia estabelecer um regime de liberdade dos 

mares para os fundos marinhos, porque também e ainda não se sabia quais os limites dos 

fundos marinhos (pp. 261-263). 

Em 1970, era clara a premência de um instrumento, como uma Declaração, que 

refletisse ao máximo as posições negociáveis dos Estados e servisse de base para a elaboração 

de um futuro regime, baseado em um tratado, para regular os fundos marinhos. 

A partir desse quadro, o Presidente do Comitê dos Fundos Marinhos conduziu 

consultas informais para que naquele mesmo ano de 1970 fosse submetida à votação uma 

Declaração relativa aos fundos marinhos. A atuação do Presidente do Comitê mostrou-se 

exitosa. O texto do projeto de declaração foi aprovado pela Assembléia sem votos contrários 

(108 a favor, 0 contrários e 14 abstenções). A parte dispositiva do texto aprovado da 

Declaração de Princípios que regulam os fundos marinhos e oceânicos e seu subsolo fora dos 

limites da jurisdição nacional, aprovado pela Resolução 2749 (XXV), de 17 de dezembro de 

1970, embora um tanto longa, merece ser transcrita pela sua importância fundamental para o 

desenvolvimento das idéias relativas aos fundos marinhos: 

 

“1. Los fondos marinos y océanicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (que 
en adelante se denominarán la zona), así como los recursos de la zona, son patrimonio común de la 
humanidad. 
2. La zona no estará sujeta a apropiación por medio alguno por Estados ni personas, naturales o 
jurídicas, y ningún Estado reivindicará ni ejercerá la soberanía ni derechos soberanos sobre parte 
alguna de ella. 



149 

 

3. Ningún Estado ni persona, natural o jurídica, reivindicará, ejercerá o adquirirá derechos con 
respecto a la zona y sus recursos que sean incompatibles con el régimen internacional que ha de 
establecerse y los principios de la presente Declaración. 
4. Todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los recursos de la zona y 
demás actividades conexas se regirán por el régimen internacional que se establezca. 
5. La zona estará abierta a la utilización exclusivamente para fines pacíficos por todos los Estados, ya 
se trate de países ribereños o sin litoral, sin discriminación, de conformidad con el régimen 
internacional que se establezca. 
6. Las actividades de los Estados en la zona se ajustarán a los principios y normas aplicables del 
derecho internacional, incluidos los enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 
sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea 
General el 24 de octubre de 1970, en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y el fomento de la cooperación y la comprensión mutua entre las naciones. 
7. La exploración de la zona y la explotación de sus recursos se realizarán en beneficio de toda la 
humanidad, independientemente de la ubicación geográfica de los Estados, ya se trate de países 
ribereños o sin litoral y prestando consideración especial a los intereses y necesidades de los países en 
desarrollo. 
8. La zona se reservará exclusivamente para fines pacíficos, sin perjuicio de otras medidas que se 
hayan convenido o se puedan convenir en el contexto de negociaciones internacionales efectuadas en 
la esfera del desarme y que sean aplicables a una zona más amplia. Se concertarán lo antes posible 
uno o más acuerdos internacionales para aplicar efectivamente este principio y para dar un paso hacia 
la exclusión de los fondos marinos y oceanicos y su subsuelo de la carrera de armamentos. 
9. Sobre la base de los principios de la presente Declaración, se establecerá, mediante la concertación 
de un tratado internacional de carácter universal, que cuente con el acuerdo general, un régimen 
internacional aplicable a la zona y sus recursos que incluya un mecanismo internacional apropiado 
para hacer efectivas sus disposiciones. El régimen deberá prever, entre otras cosas, el 
aprovechamiento ordenado y sin riesgos y la administración racional de la zona y de sus recursos, así 
como la ampliación de las oportunidades de utilizarlos, y deberá garantizar la participación equitativa 
de los Estados en los beneficios que de ello se deriven, prestando especial atención a los intereses y 
necesidades de los países en desarrollo, ya se trate de países ribereños o sin litoral. 
10. Los Estados fomentarán la cooperación internacional en la investigación científica con fines 
exclusivamente pacíficos: 
a) Participando en programas internacionales y fomentando la colaboración en investigaciones 
científicas de personas de distintos países; 
b) Dando publicidad de manera eficaz a los programas de investigación y difundiendo los resultados 
de la investigación por conductos internacionales;  
c) Colaborando en medidas encaminadas a reforzar la capacidad de investigación de los países en 
desarrollo, incluida la participación de sus nacionales en programas de investigación. Ninguna de 
estas actividades constituirá el fundamento jurídico de reclamaciones respecto de ninguna parte de la 
zona o sus recursos. 
11. Con respecto a las actividades en la zona y actuando de conformidad con el régimen internacional 
que se establezca, los Estados tomarán las medidas apropiadas para la adopción y aplicación de 
normas, reglas y procedimientos internacionales y colaborarán al efecto, a fin de procurar, entre otras 
cosas: 
a) Impedir la contaminación, impurificación y otros peligros para el medio marino, incluidas las 
costas, y la perturbación del equilibrio ecológico del medio marino; 
b) Proteger y conservar los recursos naturales de la zona y prevenir daños a la flora y fauna del medio 
marino. 
12. En sus actividades en la zona, incluidas las relacionadas con sus recursos, los Estados respetarán 
debidamente los derechos e intereses legítimos de los Estados ribereños en la región de dichas 
actividades, al igual que los de todos los demás Estados, que puedan verse afectados por esas 
actividades. Se celebrarán consultas con los Estados ribereños interesados con respecto a las 
actividades relacionadas con la exploración de la zona y la explotación de sus recursos con miras a 
evitar la vulneración de tales derechos e intereses. 
13. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración afectará: 
a) El estatuto jurídico de las aguas suprayacentes de la zona ni el del espacio aéreo situado sobre esas 
aguas; 
b) Los derechos de los Estados ribereños relacionados con la adopción de medidas para prevenir, 
mitigar o eliminar un peligro grave e inminente para sus costas o intereses conexos derivados de la 
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contaminación, la amenaza de contaminación u otras contingencias azarosas resultantes de 
cualesquiera actividades en la zona o causadas por tales actividades, con sujeción al régimen 
internacional que se establezca. 
14. Todo Estado será responsable de garantizar que las actividades en la zona, incluidas las 
relacionadas con sus recursos, ya sean llevadas a cabo por organismos gubernamentales o por 
entidades no gubernamentales o personas que actúen bajo su jurisdicción o en su nombre, se 
desarrollen de conformidad con el régimen internacional que se establezca. La misma responsabilidad 
incumbe a las organizaciones internacionales y a sus miembros con respecto a las actividades 
realizadas por dichas organizaciones o en su nombre. Los daños causados por esas actividades 
entrañarán responsabilidad. 
15. Las partes en toda controversia relacionada con las actividades en la zona y sus recursos 
resolverán dicha controversia por los medios previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones 
Unidas y por los procedimientos de arreglo de controversias que puedan convenirse en el régimen 
internacional que se establezca” (NACIONES UNIDAS, 1970). 

 

Ao apresentar o projeto de resolução ao Presidente do Primeiro Comitê da 

Assembléia Geral, o Presidente do Comitê dos Fundos Marinhos foi expresso ao afirmar que 

o texto representava o resultado das consultas por ele e sua equipe empreendidas, e que 

traduzia “o mais alto grau de acordo atingível” naquele momento. O projeto não representava 

“um consenso entre todos os membros do Comitê”. Mesmo assim, representava um 

compromisso com “amplo apoio entre os membros do Comitê” (UNITED NATIONS, 1996, p. 

161). 

A Resolução 2749 preservava, em essência, os elementos constantes da proposta de 

Malta para os fundos marinhos. Alguns são mais detalhados, como a necessidade de 

preservação da liberdade dos mares nas águas suprajacentes aos fundos marinhos e a 

necessidade de proteção do meio-ambiente; outros, como a preservação da área para fins 

pacíficos, são detalhados de modo a dar ensejo a uma interpretação mais restrita do que seja 

“fins pacíficos”, como leva a entender o item 8. 

Ao mesmo tempo em que se consagra definitivamente, em um instrumento oficial, a 

existência de um patrimônio comum da humanidade, fica estabelecido como compromisso 

que as atividades na área devem se adequar ao futuro regime a ser estabelecido. Contudo, é 

importante lembrar que a Declaração nada menciona sobre se o futuro regime, na forma de 

um tratado, será aplicado mesmo aos Estados que não o aceitarem. 
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Por último, vale lembrar que a Declaração não toma partido sobre a necessidade de 

se criar uma agência internacional para regular as questões advindas da exploração dos 

recursos da área, como considerava essencial a proposta maltesa. 

Como se verá posteriormente, a Declaração de Princípios não somente estabeleceu as 

bases para a negociação de um tratado internacional que englobaria não apenas os temas 

afeitos aos fundos marinhos, mas todo o direito do mar; a Declaração também foi o principal 

instrumento utilizado pelos Estados em desenvolvimento para contestar atividades unilaterais 

nos fundos marinhos. A fim de reforçar tal contestação, fazia-se necessário que se atribuísse à 

Declaração uma relevância jurídica, de modo que ela fosse considerada obrigatória. Os modos 

de determinar a obrigatoriedade da declaração foram vários – assim como várias foram as 

contestações referentes à tese da obrigatoriedade. De qualquer modo, a própria existência de 

um debate estimulado pela aprovação da Declaração de Princípios (sem votos contrários e 

com poucas abstenções) já revelava que os Estados e também os acadêmicos da época 

atribuíam um impacto decisivo ao texto – seja para afirmar sua obrigatoriedade, seja para 

negá-la. 

A partir de 1970 a proposta de Pardo, ao ser inserida em seus aspectos essenciais na 

Declaração de Princípios, passava a entrar nas discussões dogmáticas sobre a existência de 

um patrimônio comum como regendo as atividades nos fundos marinhos. 

O representante brasileiro, em uma passagem bastante citada, já deixava claro, em 

1969, na Assembléia-Geral das Nações Unidas - ou seja, antes mesmo da adoção da 

Declaração – como o debate doutrinário sobre o patrimônio comum se desenvolveria nos 

vários anos seguintes: 

 

“Algumas Delegações têm afirmado que à expressão ‘patrimônio comum da humanidade’ falta 
conteúdo jurídico e que a mesma não é um conceito jurídico óbvio. Uma resposta a tal tipo de crítica, 
que tem sido repetidamente ouvida nas Nações Unidas desde o notável discurso do Embaixador Pardo 
na vigésima segunda sessão da Assembléia-Geral é oferecida no parágrafo 23 do relatório do 
Subcomitê Jurídico quando enfatizou que ‘antes de sua adoção, todos os conceitos jurídicos são 
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desprovidos de conteúdo jurídico’. Conceitos jurídicos não são apenas teorização de normas e práticas 
jurídicas anteriores, mas também conceitos criativos dos quais tais normas e práticas fluem. Se a 
humanidade houvesse sempre restringido a si mesma a aplicar os conceitos jurídicos que já existiam, 
os sistemas jurídicos não teriam se desenvolvido e o direito não teria cumprido sua função própria no 
progresso social” (UNITED NATIONS, 1996, p. 113). 

 

O trecho citado, concisamente, sustenta que o conceito de patrimônio comum da 

humanidade não possuía conteúdo jurídico, mas isso não poderia servir de pretexto para 

frustrar a tentativa de delinear seus limites com uma maior precisão. O que se ressalta nas 

discussões sobre a obrigatoriedade de um princípio do patrimônio comum da humanidade é o 

exato momento em que o princípio teria surgido. Para um grupo de internacionalistas, a 

Declaração de Princípios de 1970 teria cumprido esse papel; por sua vez, outro grupo 

sustentava que a Declaração não teria tido esse efeito – e um outro grupo, embora menor, 

alegava que nem a Convenção das Nações Unidas sobre Direito de Mar, de 1982, teria 

precisado o conceito. 



 

4 DA RESOLUÇÃO 2749 À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
DIIREITO DO MAR (1970-1982) 

 

“Virgin and ape, maid and malevolent Moor, 
Their immortal coupling still halves our world. 
He is your sacrificial beast, bellowing, goaded, 

A black bull snarled in ribbons of its blood”. 
Derek Walcott 

 

4.1 A Oposição entre norte e sul nas negociações para uma Convenção das Nações 
Unidas sobre direito do mar 

 

No mesmo ano de 1970, quando foi aprovada a Resolução 2749 - que continha a 

Declaração de Princípios sobre os fundos marinhos -, a Assembléia-Geral das Nações Unidas 

decidiu convocar, para o ano de 1973, a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar.54 Com vistas a preparar os caminhos para a Conferência, a Assembléia-Geral 

também decidiu, no mesmo ano, reafirmar a existência do Comitê para os fundos marinhos, 

expandir seu escopo de atuação para também lidar com outras questões afeitas ao direito do 

mar e ampliar o número de seus membros. 

Em 1971, o Comitê foi reorganizado para conter três subcomitês, cada um com 

atribuições específicas. O Primeiro Subcomitê ficou encarregado de elaborar um projeto de 

                                                
54 As duas conferências anteriores ocorreram também no século XX. A I Conferência das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar aconteceu em 1958 e dela resultaram quatro Convenções: Convenção sobre o Mar Territorial e a 
Zona Contígua, Convenção sobre o Alto-Mar, Convenção sobre pesca e conservação dos recursos vivos do alto-
mar e Convenção sobre a plataforma continental. A II Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 
ocorrida em 1960, pretendia solucionar a questão deixada em aberto pela I Conferência da largura do mar 
territorial ou dos limites de pesca. A Conferência fracassou em virtude de as propostas então formuladas não 
obterem, em Plenário, o exigido voto de dois terços dos Estados (PLATZÖDER, 1989, pp. 69-71) 
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artigos que tratasse dos aspectos referentes aos fundos marinhos, nele se incluindo um 

maquinário internacional para lidar com o aproveitamento dos recursos daquela área. 

Durante as reuniões do Primeiro Subcomitê, vários temas de fundo, cuja discussão 

seria levada adiante na III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, foram 

debatidos, dentre eles: (a) o escopo e a natureza do regime a ser estabelecido para os fundos 

marinhos; (b) a delimitação da área dos fundos marinhos e, por conseqüência, dos limites da 

jurisdição nacional sobre os oceanos; (c) a relação entre o regime internacional e o direito dos 

Estados costeiros; (d) os conflitos entre o regime a ser criado e a questão da liberdade dos 

mares bem como os usos tradicionais do mar (NANDAN, LODGE E ROSENNE, 2002, p. 31). 

No período de existência do Primeiro Subcomitê, além de ser possível perceber uma 

continuidade nos temas nele tratados e os que seriam na III Conferência, também já se podia 

perceber uma coincidência na formação dos grupos nacionais e nas posições adotadas. Uma 

contraposição de idéias entre norte e sul restou de pronto evidente. 

Os Estados industrializados, especialmente os Estados Unidos, viam nos fundos 

marinhos a perspectiva de fornecimento futuro de minérios que poderiam se escassear no 

continente. A possibilidade de menor dependência de importação de tais minérios, 

especialmente de Estados em desenvolvimento com sistemas políticos e econômicos instáveis, 

mostrava-se bastante atrativa. Do ponto de vista do desenvolvimento de um regime para os 

fundos marinhos, tais idéias se refletiam na necessidade de consagração de liberdade ampla 

para empresas privadas conduzirem o aproveitamento dos recursos da área, devendo-se 

oferecer segurança e regras justas para que as empresas pudessem levar adiante suas 

atividades; a futura organização internacional a reger os fundos marinhos teria uma 

representação de modo a permitir que os Estados industrializados tivessem efetivo poder de 

voto, restringindo-se sua atuação ao fornecimento de licenças para que empresas privadas 

pudessem atuar na área sem constrangimentos (pp. 31-33). 
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Por sua vez, os Estados em desenvolvimento, representados pelo Grupo dos 77,55 

partiam do pressuposto de que os recursos contidos nos fundos marinhos poderiam 

proporcionar uma excelente oportunidade para a distribuição de riquezas e, assim, diminuir as 

diferenças econômicas entre as nações pobres e ricas. Do ponto de vista da confecção do 

sistema, tal posicionamento se refletia na defesa de uma organização internacional forte para 

regular o regime de patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos. Tal 

organização56 seria dotada de um braço operativo – posteriormente denominado “a Empresa”, 

que empreenderia o aproveitamento dos recursos da área, podendo também operar por meio 

de joint ventures. As condições em que o aproveitamento dos recursos seria feita seria 

definida pela organização internacional e seu sistema pretenderia ser representativo em seu 

amplo aspecto, na medida em que proporcionaria um voto para cada Estado (pp. 32-33).57 

A III Conferência das Nações Unidas será informada pelo clima confrontacionista 

entre norte e sul. Isso acontecerá de maneira marcante no Primeiro Comitê, que se dedicava 

ao tema dos fundos marinhos na Conferência. Embora certas tréguas tenham se avizinhado – 

especialmente após a proposta americana de um sistema paralelo de aproveitamento, como se 

verá – a mudança de rumos na política externa americana no começo da década de 1980 

novamente acirrou o confronto, podendo-se dizer que a III Conferência se iniciou, do ponto 

de vista político, assim como findou: deixando claro que havia uma diferença relevante e não 

solucionada de posicionamentos entre o sul e o norte. 

                                                
55 Desde ao menos 1974, o Grupo dos 77 compunha mais de uma centena de Estados. Nas raízes desse grupo, 
encontram-se o chamado movimento não-alinhado, surgido originalmente como um grupo neutro afro-asiático 
que pretendia se desvincular das duas grandes potências na era da guerra fria. Por sua vez, o Grupo dos 77 
“original” possuía um forte componente latino-americano e estava sempre preocupado com questões 
econômicas. Em 1974 já se podia identificar um novo (expandido) Grupo dos 77 composto pelos dois grupos 
menores descritos, em que membros árabe-asiáticos e latino-americanos competiam por liderança (MCWINNEY, 
1976, pp. 61-62). 
56 Um projeto de tratado apresentado pela delegação da Tanzânia parece ter sido o primeiro documento oficial a 
utilizar o termo Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para designar a organização internacional 
responsável pelo aproveitamento dos recursos contidos nos fundos marinhos – tal denominação foi a consagrada, 
frise-se, pelo texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (UNITED NATIONS, 1996, pp. 
193-198). 
57 É importante ressaltar que tais posições não podiam ao tempo em que foram avançadas e também não podem 
hoje ser tomadas como monolíticas. Nos dois grupos havia vozes dissidentes. Em geral, no entanto, essas 
pareciam ser as posições básicas que uniam um grande número de delegações no seio de cada grupo. 
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4.2 A Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) e o patrimônio comum da 
humanidade 

 

A aprovação, pela Assembléia Geral das Nações Unidas, da Resolução 2749, parece 

ter sido encarada pelos Estados em desenvolvimento como uma vitória considerável não 

apenas nos debates sobre os fundos marinhos, mas na capacidade de mobilização da maioria 

contra a minoria dos Estados desenvolvidos. A aprovação sem votos contrários da Resolução 

ofereceu a possibilidade de ir além na defesa de interesses não necessariamente sintonizados 

com os interesses dos Estados desenvolvidos. 

A partir de 1971 começa a se delinear uma mudança de enfoque nas negociações 

sobre as questões referentes aos fundos marinhos. 

O debate, entre 1967 e 1970, como já afirmado, parece ter se movido principalmente 

por interesses econômicos, mas também militares. Em relação aos interesses militares, 

embora houvesse divergência entre os Estados sobre a extensão da desmilitarização dos 

fundos marinhos – tipos de armamentos cuja colocação na área estaria proibida -, prevalecia 

uma consenso, mesmo entre as superpotências, da sua necessidade. No que diz respeito aos 

interesses econômicos, embora também se pudesse identificar divergências no que concerne 

aos projetos então existentes de internacionalização dos fundos marinhos e desconfiança sobre 

o real significado do termo patrimônio comum da humanidade, acreditava-se que os fundos 

marinhos poderiam proporcionar grandes lucros para todos, havendo um emergente consenso 

– com a recalcitrância do bloco socialista - sobre a necessidade de reservar parte dos referidos 

lucros aos Estados menos favorecidos. 

Na crença do potencial econômico dos fundos marinhos e levando em consideração a 

necessidade de estabelecer algum tipo de benefício aos Estados em desenvolvimento, os 

Estados Unidos, em 1970, e antes mesmo da adoção da Declaração de Princípios, propuseram 
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um projeto de Convenção sobre a área internacional dos fundos marinhos (UNITED NATIONS, 

1996, pp. 150-154). 

O projeto reconhecia expressamente a área dos fundos marinhos como patrimônio 

comum da humanidade e propunha uma delimitação geográfica para a dita área. Também 

impedia que Estados exercessem sobre ela soberania, ao mesmo tempo em que ela ficava 

reservada exclusivamente para fins pacíficos. O projeto criava uma Autoridade Internacional 

para os recursos dos fundos marinhos (International Seabed Resource Authority), que deveria 

utilizar os rendimentos auferidos do aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos para 

promover o avanço econômico dos Estados em desenvolvimento que viessem a ser partes na 

futura convenção. O projeto refletia preocupações genéricas com a preservação ambiental e a 

necessidade de eficiência no aproveitamento, além de estabelecer que a exploração e o 

aproveitamento dos recursos da área deveriam ser conduzidos por uma parte contratante ou 

grupo de partes contratantes ou, ainda, por pessoas naturais ou jurídicas sob a autoridade ou 

sob o patrocínio da parte ou grupo de partes contratantes. Por último, o projeto ainda 

visualizava a criação de uma curatela internacional (international trusteeship), que submetia 

ao controle do Estado certas áreas bem definidas para além da plataforma continental como 

estabelecida no projeto, afirmando que em tais áreas os Estados atuariam como curadores da 

comunidade internacional, devendo, dentre outras obrigações, coletar e recolher para a 

Autoridade Internacional certos pagamentos surgidos em virtude do aproveitamento dos 

recursos da área. 

A proposta norte-americana, no entanto, não logrou apoio entre um número relevante 

de Estados. Embora se comprometesse com o conceito de patrimônio comum da humanidade, 

sequer chegou a ser votada. 

A proposta refletia, como afirmado, a idéia de que o debate sobre os fundos marinhos 

ainda girava sobre razões econômicas. No começo da década de 1970, no entanto, percebe-se 



158 

 

que os interesses econômicos, embora não desaparecessem por completo, cediam espaço a 

interesses políticos, especialmente aqueles ligados à construção de uma nova ordem 

econômica internacional (KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, pp. 539-541); e a raiz desse processo 

parece encontrar-se na reação ao projeto norte-americano de regulação dos fundos marinhos. 

Markus Schmidt, em uma excelente obra sobre as posições americanas no 

desenvolvimento de um regime para os fundos marinhos, identifica uma primeira oposição ao 

projeto americano em uma proposta feita por 13 Estados latino-americanos, liderados 

especialmente por três delegados: Sergio Thompson Flores, do Brasil; Álvaro de Soto, do 

Peru; e Lennox Ballah, de Trindade e Tobago.58 O objetivo de tal proposta era duplo: (1) 

fornecer uma alternativa ‘sensível’ à proposta americana; e, ainda mais importante, (2) 

fornecer aos Estados latino-americanos uma moeda de barganha para ver consagrada a tese da 

zona econômica exclusiva de 200 milhas. Após algum tempo, a proposta latino-americana – 

diversas vezes alterada – ganhou vida por si própria e desviou as atenções, nas negociações 

que a ela se seguiram, das pretensões acerca da zona econômica exclusiva de 200 milhas 

(SCHMIDT, 1989, p. 105). 

Tal proposta contrapunha-se essencialmente à proposta norte-americana, uma vez 

que defendia que o papel da Autoridade Internacional que controlaria o aproveitamento dos 

recursos da área dos fundos marinhos não seria meramente de fornecer permissões ou 

licenças; ao contrário, a Autoridade contaria com um braço comercial que atuaria diretamente 

ou, no máximo, por meio de joint ventures na prospecção de metais nos fundos marinhos. A 

                                                
58 Os Estados latino-americanos tiveram uma posição importante em todas as negociações sobre os fundos 
marinhos. É importante lembrar que os latino-americanos, por meio de Declaração de São Domingo, de 9 de 
junho de 1972, expressaram seu apoio à idéia de um regime de patrimônio comum aplicado aos fundos 
marinhos. Esse instrumento demonstrou de modo claro as propostas latino-americanas em torno da questão, 
propostas essas que influenciaram decisivamente os trabalhos da III Conferência. Alguns autores consideram a 
Declaração de São Domingo um dos instrumentos mais importantes dentre todos os outros formulados por 
Estados latino-americanos. Para eles, a citada Declaração teria servido como base segura para que os Estados da 
América Latina discutissem os termos das questões que mais abalavam os Estados da região (MAWDSLEY, 1986, 
pp. 179-184). Vale dizer, no entanto, que Estados como o Brasil não participaram das negociações nem 
subscreveram a Declaração. 
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partir daí se formava a grande oposição entre as concepções acerca de como deveria funcionar 

a instituição internacional incumbida de gerir os fundos marinhos. 

O desejo inicial de “barganhar” com os fundos marinhos já fazia a questão desviar-se 

do campo econômico e inserir-se mais intensamente no campo político – mas agora dentro de 

uma negociação que abrangia vários aspectos referentes ao direito internacional do mar. Mas 

a politização do tema atingiu níveis mais grandiloqüentes quando a internacionalização dos 

fundos marinhos e a possibilidade de aproveitamento direto dos recursos ali contidos por uma 

organização internacional passaram a se tornar uma das principais bandeiras das pretensões 

do mundo em desenvolvimento. 

As pretensões dos Estados em desenvolvimento, no que se refere aos fundos 

marinhos, passaram a se inserir, de maneira consistente, nas idéias para a construção de uma 

nova ordem econômica internacional. A relação entre fundos marinhos e a NOEI fica mais 

que evidente ao decidir-se inserir na Resolução 3281 (XXIX) da Assembléia Geral da Nações 

Unidas, de 1974 - que dispunha sobre a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados 

– uma disposição expressa sobre os fundos marinhos como patrimônio comum da 

humanidade. 

A inserção de um dispositivo nesse instrumento era sintomática, dada a real 

importância do diploma para a NOEI. Assim, 

 

“é necessário compreender que esta Nova Ordem tem na Carta seu mais importante elemento 
normativo e que a Carta é, pelas disposições que contém, o fato dinâmico imprescindível para 
impulsionar sua evolução, é um processo dirigido, do ponto de vista jurídico, a obter seu 
aperfeiçoamento, sua melhor e mais completa instrumentalização e sua cabal aplicação prática” (GROS 

ESPIELL, 1976, p. 96). 
 

O art. 29 da mencionada Resolução foi dessa maneira redigido: 

 

“Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional, así 
como los recursos de la zona, son patrimonio común de la humanidad. Sobre la base de los principios 
aprobados por la Asamblea General en su resolución 2749 (XXV), de 17 de diciembre de 1970, todos 
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los Estados deberán asegurar que la exploración de la zona y la explotación de sus recursos se realicen 
exclusivamente para fines pacíficos y que los beneficios que de ello se deriven se repartan 
equitativamente entre todos los Estados, teninento en cuenta los intereses y necesidades especiales de 
los países en desarrollo; mediante la concertación de un tratado internacional de carácter universal que 
cuente con el acuerdo general, se establecerá un régimen internacional que sea aplicable a la zona y 
sus recursos y que incluya un mecanismo internacional apropiado para hacer efectivas sus 
disposiciones” (NACIONES UNIDAS, 1974). 
 

É importante perceber que o dispositivo, embora não mencionasse exatamente o tipo 

de maquinário necessário para o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos, abria 

espaço para um tipo de argumentação que foi bastante utilizada por representantes de Estados 

e mesmo por acadêmicos: a de que para respeitar o princípio do patrimônio comum da 

humanidade como consagrado na Declaração de Princípios sobre os fundos marinhos, de 

1970, era necessário estabelecer um mecanismo internacional que conduzisse diretamente o 

aproveitamento dos recursos da área. 

Em 1971, pronunciamentos de várias delegações – especialmente latino-americanas - 

faziam recurso direto ou indireto de tal estratégia. A delegação Peruana, por exemplo, deixava 

claro que o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos por companhias privadas era 

“incongruente” com o conceito de patrimônio comum da humanidade (UNITED NATIONS, 

1996, p. 218). A delegação do Chile afirmava que tais propostas eram “incompatíveis com o 

princípio, cuja aceitação foi conseguida com árduo trabalho, do princípio do patrimônio 

comum da humanidade contido na declaração de princípios” (p. 220). Por sua vez, a 

delegação do México fez questão de ressaltar que um sistema que atribuísse à organização 

internacional apenas um papel de outorgar licenças e não proceder diretamente ao 

aproveitamento dos recursos contidos na área “seria incompatível com o princípio de que a 

zona é o patrimônio comum da humanidade” (p. 222). 

Entre os acadêmicos, a idéia de que uma concretização do princípio do patrimônio 

comum da humanidade exigia uma organização internacional forte a qual fosse permitida a 

ela mesma o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos estará intrinsecamente 
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conectada com o problema da obrigatoriedade do princípio do patrimônio comum da 

humanidade a partir da aprovação da Declaração de Princípios sobre os fundos marinhos. 

 

4.2.1 A Nova Ordem Econômica Internacional como Ideologia Política 
 

Há divergências sobre a precisa data em que a idéia de uma nova ordem econômica 

internacional teria surgido. Afirma-se que a criação da UNCTAD, na década de 1960 e suas 

posteriores atividades, teriam cumprido um papel crucial na formação da idéia. Também se 

considera que a NOEI teria surgido em um discurso do Presidente do México, em 1972, na 3ª 

UNCTAD, propondo que a cooperação internacional se cristalizasse, finalmente, no domínio 

do direito (MELLO, 1993, p. 208). Também, na década de 1960 e começo da década de 1970, 

vários instrumentos decorrentes de reuniões entre Estados em desenvolvimento foram levados 

a público demonstrando a insatisfação com a situação econômica então vigente (CASTILLO 

DAUDI, 1979, p. 652). 

Seja como for, o surgimento “oficial” da NOEI se dá com a aprovação de três 

resoluções pela Assembléia Geral das Nações Unidas, todas em 1974: a Resolução 3201 (S-

VI) que continha a Declaração sobre o estabelecimento de uma nova ordem econômica 

internacional; a Resolução 3202 (S-VI), em que inseria o Programa de Ação sobre o 

estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional e a já mencionada Resolução 

3281 (XXIX), que dispunha sobre a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados. 

As causas mais constantemente apontadas para o surgimento da proposta de uma 

nova ordem econômica internacional são: o fracasso dos programas de desenvolvimento 

conduzidos pelas Nações Unidas, a tímida alocação de recursos dos Estados desenvolvidos 

para a ajuda internacional, a flutuação dos preços na economia internacional, a instabilidade 
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do sistema monetário internacional, o declínio dos termos de comércio entre Estados 

desenvolvidos e o aumento no preço do petróleo (JUDA, 1979, p. 224). 

Especialmente essa última causa proporcionou aos Estados em desenvolvimento – 

até mesmo aqueles que não faziam parte da OPEP – a crença de que uma decisão fundamental 

sobre a política econômica internacional não mais era monopolizada por Estados 

desenvolvidos (CASTILLO DAUDI, 1979, p. 652). 

Foge ao escopo deste trabalho analisar o impacto que as idéias sobre a nova ordem 

econômica internacional produziu em diversos campos do conhecimento. Do ponto de vista 

do direito internacional, e especialmente do ponto de vista das regras de direito internacional 

sobre o mar, pode-se dizer, resumidamente, que a NOEI questionava os fundamentos liberais 

do direito internacional, especialmente aqueles que conduziam as regras jurídicas 

internacionais a corroborar ou estimular um laissez faire nas relações econômicas 

internacionais. As liberdades contratuais e a igualdade formal estabelecidas para os Estados 

não permitiam igualdade econômica e nem mesmo uma eqüitativa distribuição de riquezas 

(BOCZEK, 1984, p. 5). 

A partir desse quadro, os defensores da NOEI, adotando idéias nitidamente 

revisionistas, tinham por objetivo expandir ao máximo os níveis de cooperação entre os 

Estados pobres e os Estados ricos por meio do que se chamou de direito internacional do 

desenvolvimento. Assim, o controle da atividade de empresas transnacionais, a necessidade 

de transferência de tecnologia e a garantia de um acesso igualitário aos recursos do mar – aí se 

incluindo os recursos minerais dos fundos marinhos -, levando-se em consideração os 

interesses dos Estados em desenvolvimento compunham-se metas que visavam a corrigir os 

desníveis de desenvolvimento. Do mesmo modo, a nova ordem econômica internacional tinha 

por objetivo reinterpretar ou reconstruir o conceito de igualdade no plano internacional, para 

também fazer abranger a igualdade econômica (p. 6). 
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É importante ressaltar o caráter revisionista das idéias da NOEI. Pretendia-se desafiar 

os valores ocidentais que produziram níveis significativos de desigualdade econômica sem 

pôr em cheque mesmo a existência ou a necessidade de existência do direito internacional. 

Embora uma grande parte dos defensores da NOEI fosse oriunda de Estados então 

recentemente descolonizados e isso pudesse servir de causa para a rejeição da ordem jurídica 

internacional pela idéia de que novos Estados não estavam obrigados a cumprir regras antigas 

– isso aliás, foi aventado por muitos nos princípios do movimento de descolonização -, 

seguia-se o objetivo de reformular as regras de direito internacional para que as mesmas 

produzissem efeitos mais benéficos. Do ponto de vista das fontes do direito internacional, os 

defensores da NOEI foram árduos defensores da vinculatividade de instrumentos votados pela 

maioria dos Estados, como as resoluções da Assembléia-Geral das Nações Unidas. 

Sustentavam que tais resoluções poderiam obrigar os Estados que votassem contrariamente, 

mesmo sem seu consentimento – algo que contestava seriamente a base de uma das mais 

utilizadas fontes de direito internacional: o tratado internacional. 

Não obstante a politização ocorrida no tema dos fundos marinhos a partir da década 

de 1970 tenha se devido tanto aos Estados em desenvolvimento como, também, aos Estados 

desenvolvidos - como reação à NOEI -, passou a ser comum entre alguns internacionalistas a 

visão que sustentava que a nova ordem econômica internacional, defendida pelo primeiro 

grupo de Estados, teria inserido aspectos ideológicos na discussão sobre os fundos marinhos. 

Alguns viam nessa mudança um dos aspectos mais deletérios para o bom desenvolvimento 

das negociações que conduziriam a um novo regime para o direito do mar; outros, por sua 

vez, ao reconhecer a ideologia como traço marcante nas negociações que estavam em curso, 

procuravam, ao contrário, enaltecê-la. 

O termo ideologia pode significar muitas coisas em muitos contextos distintos. 

Fazendo uma análise do termo, Susan Marks percebia ao menos oito usos que a ele eram 
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dados. No debate relativo aos fundos marinhos, poucas eram as reflexões sobre o sentido que 

se dava ao termo ideologia, embora o mesmo fosse constantemente utilizado.  

Boleslaw Adam Boczek, em um artigo freqüentemente citado, era um dos poucos 

que precisava um conceito de ideologia. E fazia isso para criticar a conduta ideológica dos 

Estados em desenvolvimento especialmente durante a III Conferência das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar. 

Baseando-se em um conceito de ideologia que poderia ser definido como um “corpo 

de imagens, idéias e valores que interpretam criticamente a ordem social existente e oferecem 

aos líderes políticos uma estratégia de ação para a consecução de uma melhor, preferida 

ordem de coisas”,59 a NOEI: (1) oferecia uma interpretação da origem e do estado da atual 

ordem internacional, na medida em que a considerava iníqua e injusta, tendo a mesmo surgido 

em um período em que a maior parte dos Estados em desenvolvimento ainda não eram 

independentes; a ordem internacional então vigente também não refletia o crescente papel dos 

Estados em desenvolvimento na economia internacional, especialmente como fornecedores de 

matérias-primas; (2) A NOEI oferecia um conjunto de princípios nos quais seria possível 

fundar uma ordem mais justa, bem como um programa de ação para a concretização da nova 

ordem de coisas (BOCZECK, 1984, pp. 5-6). 

Ainda para demonstrar a NOEI como uma ideologia política, Boczek ressalta que os 

Estados em desenvolvimento consideravam a Declaração sobre o estabelecimento de uma 

NOEI, o Programa de Ação, bem como Carta de direitos e deveres econômicos dos Estados 

como uma autorizada promulgação da ideologia da NOEI. Na NOEI existiriam elementos 

normativos, mas também empíricos: o diagnóstico da ordem internacional e a proposta para 

solucionar o problema. Também seu escopo era vasto e integrado em crenças cognitivas e 

morais, na medida em que se acreditava na desigualdade existente entre Estados pobres e 

                                                
59 Essa definição é, em linhas gerais, aquela adotada pelo presente autor no Capítulo 1. 
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ricos, enfatizando-se o valor preeminente da verdadeira igualdade e justiça entre os Estados. 

A ideologia política da NOEI era associada à ONU e suas agências especializadas, que dariam 

a estrutura para a consecução dos objetivos da NOEI. Também caracterizaria a NOEI o fato 

de que os países a ela aderentes davam prioridade a seus objetivos, como ideologia, ainda que 

isso significasse ir contra os próprios interesses nacionais (pp. 3-5). 

A caracterização da NOEI como ideologia política servia ao autor para fazer críticas 

ácidas aos seus defensores, terminando por concluir que a NOEI não serviu, no direito do 

mar, para proporcionar a criação de uma ordem internacional mais eqüitativa (p. 30). 

Afora as reflexões de Boczek, na maioria esmagadora das vezes em que se utilizava 

do termo, não se precisava o seu conteúdo. Mas é possível identificar que, ao menos, quando 

se utilizava a ideologia para desqualificar a posição dos Estados em desenvolvimento, 

pretendia-se atribuir ao termo um sentido de dogma. Susan Marks explicita esse sentido: 

 

“Se eu digo que a sua posição é ideológica, o que eu estou geralmente sugerindo é que sua posição é 
alcançada por meio de uma aplicação irrefletida de uma doutrina recebida. Enquanto eu encaro o 
mundo com uma mente aberta e baseio meus julgamentos na observação e na experiência, você está 
pronto a defender pré-concepções associadas a algum sistema de crenças. Esse modo de usar a 
ideologia pode ter um valor polêmico, mas subestima a extensão pela qual todo o pensamento procede 
de pré-concepções” (MARKS, 2000, p. 8). 

 

A idéia de que a ideologia possuía um papel deletério – como dogma - persistiu até 

mesmo após finalizadas as negociações para um Convenção das Nações Unidas sobre direito 

do mar. Assim, passou a ser freqüente privilegiar a utilização de uma linguagem que afastava 

a influência ideológica por um imperativo de racionalidade, objetividade, imparcialidade, 

lógica ou mesmo eficiência. Isso poderia ser identificado seja na posição dos autores, seja na 

posição dos Estados. 

Em 1976, a delegação da França era expressa nesse sentido, ao sustentar que “o 

conceito de patrimônio comum da humanidade impunha não apenas a obrigação de evitar uma 

situação de monopólio no aproveitamento dos recursos da área internacional, mas também 
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aproveitar tais recursos eficientemente, de modo que beneficiassem toda a humanidade” 

(UNITED NATIONS, 1996, p. 347). 

Ainda em 1975, um autor americano defendia que era aparente que “a posição das 

nações em desenvolvimento sobre os fundos marinhos é ideologicamente motivada e não 

baseada na razão econômica ou política” (KNIGHT, 1975, p. 752). 

Ao comentarem o texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

– que, como se verá, consagrou, na maior parte, a perspectiva adotada pelos Estados em 

desenvolvimento -, dois juristas alemães criticavam o mesmo texto sustentando, em linhas 

gerais, que “um regime economicamente eficiente para os usos do mar teria promovido o 

desenvolvimento de todo o potencial dos recursos marinhos. Tal abordagem conduziria a 

ótimos frutos e, conseqüentemente, a uma distribuição mais satisfatória, especialmente no 

interesse dos países em desenvolvimento” (VITZTHUM E PLATZÖDER, 1983, p. 35). 

Um argumento, em última análise também fundado em um juízo de eficiência, foi 

formulado em um artigo publicado em 1980, às vésperas da adoção do texto final da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. O artigo, escrito por um advogado com 

experiência em investimentos em Estados em desenvolvimento, era nitidamente dirigido a 

tomadores de decisão do governo dos Estados Unidos. O texto estabelecia que seria vantajoso 

para os Estados Unidos aceitarem um tratado que refletia eminentemente interesses de 

Estados em desenvolvimento, pois, ainda assim, as políticas de mineração nos fundos 

marinhos sofreriam influência dos Estados desenvolvidos, o que não aconteceria se a 

mineração dos metais contidos nos nódulos de manganês continuasse “terrestre”; nesse caso, 

como os Estados em desenvolvimento eram grandes produtores de tais metais, os Estados 

desenvolvidos importadores teriam de estar submetidos à instabilidade econômica e 

institucional daqueles. Nas conclusões, o texto urgia para que os Estados Unidos avaliassem o 

então projeto de Convenção “funcionalmente e não ideologicamente” (KATZ, 1980, p. 129). 
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A idéia da necessidade de o debate se guiar pela imparcialidade chegou mesmo a ser 

bandeira de alguns internacionalistas, como atesta um artigo publicado, em 1980, que 

propunha expressamente uma “solução imparcial para a disputa sobre os nódulos de 

manganês dos fundos marinhos”. O artigo constatava que, embora inicialmente as posições do 

Grupo dos 77 tenham se guiado por questões concernentes à proteção econômica dos 

produtores terrestres, o debate passava ser dirigido, então, pela ideologia sobre a estrutura da 

economia mundial. A ideologia da NOEI teria se inserido na questão dos nódulos dos fundos 

marinhos pela insistência de seus defensores de que a área, como patrimônio comum da 

humanidade, não poderia ser passível de aproveitamento pela simples vontade dos Estados 

desenvolvidos. Recorrendo a doutrinas de filosofia política, como o “véu da ignorância” de 

John Rawls, o autor buscava trazer a imparcialidade necessária ao tema (ARNOLD, 1980, pp. 

557-589). 

Um grande especialista britânico em direito do mar, E. D. Brown, ao analisar a 

compatibilidade de legislações nacionais sobre aproveitamento unilateral dos recursos dos 

fundos marinhos com o princípio do patrimônio comum afirmava que “[h]á vezes, no entanto, 

nos negócios dos homens, em que argumentos lógicos de eficiência e economia (ainda que 

provados) precisam ceder espaço a arraigadas e amplamente comungadas convicções 

políticas. Talvez esse seja o momento para a mineração dos fundos marinhos”. Tal afirmação 

era antecedida por uma lista de argumentos sustentando a compatibilidade das legislações 

nacionais com o princípio do patrimônio comum da humanidade. Ao rejeitar os argumentos 

ideológicos por “ilógicos” ou “ineficientes”, o autor, ainda que implicitamente, transparecia 

uma nítida preferência pela lógica e pela eficiência (BROWN, 1982, p. 178). 

Em um artigo publicado em um periódico norte americano no ano seguinte, 1983, o 

mesmo autor se propunha a abordar as tensões e convergências entre o princípio do 

patrimônio comum e a liberdade dos mares. Nessa oportunidade, Brown fez questão de 



168 

 

ressaltar uma postura objetiva. Queixava-se, então, de que muito do que se escrevia sobre o 

tema partia de conclusões a priori, sustentando que o tema do patrimônio comum da 

humanidade, tal como outros objetivos da NOEI, “tem gerado muita emoção entre publicistas 

internacionalistas e a objetividade que deve ser a base do conhecimento sadio (sound 

scholarship) tem restado menos em evidência que no compromisso com filosofias políticas e 

econômicas específicas”. Ele também condenava a visão política dos empresários, seus 

assessores jurídicos e governos aliados, que viam com relutância o princípio do patrimônio 

comum, porém sem tons ácidos, como acontecia com a referência aos defensores da NOEI 

(BROWN, 1983, p. 524). 

De qualquer modo, a intenção do autor de “objetivar” um debate sobre o patrimônio 

comum da humanidade tornava necessário também atacar as intenções políticas presentes 

inclusive nas idéias que se contrapunham à NOEI porque, como explica Koskenniemi, citando 

Hegel, “coisas existem nas e através das fronteiras que as delimitam de outras coisas”. O 

discurso de objetividade do direito internacional, que se fez presente ao tempo em que fez uso 

dele Brown, assim como outros autores que recorreram à objetividade, levava a duas 

operações intelectuais a fim de estabelecer as fronteiras entre o que é, objetivamente, direito 

internacional e o que não é: (1) o direito internacional mantém-se distinto das diversas 

descrições da política internacional para estabelecer que o que ele faz é dizer às pessoas o que 

fazer e não apenas descrever o que elas têm feito; (2) o direito internacional mantém-se 

distinto dos princípios da política internacional, assumindo-se menos dependente de crenças 

subjetivas sobre o quê a ordem entre os Estados deveria ser (KOSKENNIEMI, 1989, p. 1). 

Do lado oposto ao combate à ideologização do debate, encontravam-se alguns 

autores, especialmente aqueles ligados às idéias da NOEI, que exaltavam o papel da ideologia 

não somente na abordagem do tema do patrimônio comum, mas no direito internacional como 
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um todo. Também neles não havia uma reflexão sobre o significado preciso do termo 

ideologia. 

Mohamed Bennouna, um dos mais importantes pensadores oriundos de Estados em 

desenvolvimento da época, ao apreciar o tema do patrimônio comum da humanidade e tendo 

em conta o fato de que os Estados desenvolvidos utilizavam-se do termo para justificar a 

atuação das grandes empresas nos fundos marinhos, que “o direito internacional fornece 

múltiplos exemplos de ficções jurídicas, criadas para servir interesses precisos e fazer-lhes 

mais aceitáveis”. E arrematava “[a] função ideológica, anestesiante, de conceitos como a 

liberdade dos mares, a igualdade entre os Estados, o livre consentimento na conclusão de 

acordos, é evidente” (BENNOUNA, 1977, p. 242). 

O trecho causava surpresa, em princípio, pois o argumento ideológico era 

comumente utilizado em sentido contrário, para caracterizar a atuação dos Estados e 

internacionalistas ligados às idéias da NOEI. Mas Bennouna não se restringe a afirmar que a 

ideologia era ou deveria ser utilizada apenas pelos Estados desenvolvidos. A última parte de 

seu artigo retoma a discussão ideológica, enfatizando o seu caráter benéfico para a questão 

dos fundos marinhos, e conclui afirmando que “o conceito de patrimônio comum da 

humanidade pode se tornar uma arma ideológica nas mãos dos países mais despojados para 

contestar o aproveitamento unilateral” (p. 258). 

Outro autor que se utilizava expressamente do recurso à ideologia para compreender 

a questão do patrimônio comum e, mais ampliadamente, o próprio direito internacional, era o 

internacionalista soviético Vladimir Postyshev. Para ele, a ideologia é mesmo um pressuposto 

do desenvolvimento do direito internacional, de tal modo que se torna impossível dissociar 

ideologia e direito. Assim, o conteúdo das normas jurídicas estaria fortemente relacionado ao 

conteúdo do conceito político-jurídico que forma sua própria base ideológica. Isso aconteceria 

seja em normas convencionais ou em normas costumeiras (POSTYSHEV, 1990, p. 124-125). 
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Esse é o fundamento explícito utilizado para analisar o princípio do patrimônio comum da 

humanidade, embora não faça o autor uma relação da necessidade de sustentar o papel da 

ideologia materializada na idéia de nova ordem econômica internacional. 

A posição de Postyshev não variava significativamente do posicionamento de boa 

parte de autores influenciados por idéias marxistas em torno do direito internacional. Para tais 

autores, a ideologia encontrava-se mesmo nas origens do direito, sendo inescapável um íntimo 

relacionamento entre ambos. No entanto, não se pode dizer que a posição de Postyshev 

sintetize, em sua inteireza, a postura de teóricos do direito marxista. Já ao tempo em que a 

obra foi publicada, as importantes idéias de Pashukanis sobre a relação entre direito e 

ideologia já haviam se tornado públicas. Este não negava que o direito tinha uma função 

ideológica. Contudo, sustentava que o direito não era meramente ideológico, e sim que 

regulava uma realidade externa que não era meramente subjetiva (MIÉVILLE, 2005, p. 82). 

Com isso, Pashukanis começava a desvencilhar a idéia de que todo argumento marxista que 

tome como referência o direito precise estabelecer uma relação muito estreita, como parecia 

fazer Postyshev, entre direito e ideologia. 

Lawrence Juda identificava que a racionalidade, nos debates sobre os fundos 

marinhos, poderia estar com os Estados desenvolvidos ou com os Estados em 

desenvolvimento, dado que o termo racionalidade era utilizado pelos dois lados. Enquanto 

para os desenvolvidos, racionalidade significava criar um sistema de aproveitamento dos 

recursos da área dos fundos marinhos de modo a garanti-lo como consagrador de uma 

perspectiva de custo/eficiência; o princípio do patrimônio comum não se desenvolveria se 

nele faltassem incentivos econômicos. Para os Estados em desenvolvimento, racionalidade 

não estava relacionada a incentivos econômicos, mas ao conceito de eqüidade – que Juda 

considera como geral e bastante subjetivo (JUDA, 1979, p. 248). 
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Até mesmo a historiografia do princípio do patrimônio comum da humanidade não 

tem fugido ao debate sobre a NOEI como uma ideologia e sua influência no desenvolvimento 

de um regime aplicado aos fundos marinhos. 

Kemal Baslar, por exemplo, defende que, nas negociações sobre uma Convenção 

sobre o direito do mar, o conceito de patrimônio comum da humanidade foi utilizado como 

um instrumento ideológico contra o Ocidente. Nesse período – da tensão da Guerra Fria – “as 

realidades práticas e os problemas jurídicos foram eclipsados por demandas ideológicas 

irrazoáveis” (BASLAR, 1998, p. 213). Para ele, uma definição possível de patrimônio comum 

da humanidade não poderia ser o reflexo unilateral de uma ideologia ou escola de pensamento 

(p. 37). 

Por sua vez, Peter Bautista Payoyo insiste na idéia de que não se pode pensar o 

patrimônio comum da humanidade sem o respeito aos interesses dos Estados em 

desenvolvimento. Nesse sentido, rejeita a idéia de que o patrimônio comum seja 

discriminação positiva ou ação afirmativa para os pobres, porque o direito que regula a área 

foi feito para e em nome dos Estados em desenvolvimento (PAYOYO, 1997, p. 326). Se se leva 

em consideração que a criação jurídica do patrimônio comum da humanidade na Convenção 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar levou bastante em conta os interesses dos Estados 

em desenvolvimento e, por essa mesma razão, foi reflexo direto das idéias da NOEI, o 

existente papel da ideologia merece, para o autor, ser enaltecido, e não detratado. 

Vladimir-Djuro Degan, embora pareça simpático ao patrimônio comum da 

humanidade como consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – que, 

como se disse, refletiu idéias da NOEI -, ao descrever que nos princípios da negociação para 

uma convenção os Estados industrializados estavam interessados em um regime aberto a 

empresas privadas de aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos, afirma que essa era a 
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solução mais racional para o problema. Contudo, arremata, na criação jurídica humana, 

raramente as soluções baseadas na razão prevalecem (DEGAN, 2002, p. 1366). 

Karin Mickelson, fazendo um balanço sobre certa produção intelectual em torno do 

princípio do patrimônio comum da humanidade, coloca a questão de que a adoção de uma 

perspectiva Sul-Norte no tratamento do tema não é uma escolha, e sim um imperativo. Assim, 

uma perspectiva histórica no tratamento do tema, levando em consideração as esperanças 

geradas em torno do conceito, deveria ser levada em conta, embora não adotando a rationale e 

a perspectiva que se desenvolveu sobre o tema no passado (MICKELSON, 2003, p. 122). Tal 

posicionamento, se não está comprometido com as idéias da NOEI, sustenta, de maneira 

perspicaz, que sob uma perspectiva histórica, tais idéias necessitam ser visitadas, embora não 

necessariamente seguidas. Desse modo, a ideologia da NOEI poderia garantir, sob uma 

perspectiva histórica, um tratamento mais adequado para o tema nos dias atuais. 

O debate acima, pode-se afirmar, revela mais do que aparenta. A crítica à ideologia 

da NOEI constrói um discurso científico que privilegia a objetividade e a racionalidade, mas 

não deixa de esconder, em si mesma, certos valores. 

Como bem lembra Habermas, a crítica positivista da ideologia, embora insista numa 

separação entre teoria e decisão, já seria uma “razão decidida”, uma vez que favorece uma 

racionalização progressiva. A remoção de obstáculos ideológicos serve para evitar o contínuo 

progresso das ciências empírico-analíticas e o processo de sua utilização sem empecilhos. Tal 

crítica não seria a-valorativa; ao contrário. Há um valor na defesa de tais idéias: a aceitação do 

“valor das teorias empírico-científicas, e não meramente de forma hipotética, senão supondo 

já normativamente, nos primeiros passos de sua análise, que uma conduta racional 

desenvolvida segundo recomendações técnicas é não somente desejável, mas também 

‘razoável’” (HABERMAS, 2000, 301-302). 
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4.2.2 Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) e o Move to (Strong) Institutions 
 

O debate que se iniciou, já em 1971, sobre a necessidade e conveniência de uma 

instituição internacional forte para gerir os fundos marinhos radicalizava bastante a proposta 

maltesa. Embora esta tomasse amplo e irrestrito partido sobre a necessidade de criação de 

uma instituição internacional que gerisse os fundos marinhos a fim de evitar posturas 

unilaterais na apropriação de parcelas cada vez maiores das plataformas continentais, Pardo 

não cogitava, inicialmente, de uma instituição que promovesse, ela mesma, a prospecção 

submarina de minerais. Tanto é assim que em um artigo publicado em 1969 esclarecia que, 

em um primeiro momento, era irrealista esperar que a agência internacional para gerir o 

patrimônio comum da humanidade pudesse explorar diretamente os minerais contidos na área. 

Por algum tempo, sustentava, as atividades da agência deveriam permanecer como de 

consulta e coordenação (PARDO, 1969, p. 216). 

A já aludida proposta liderada pelas três delegações latino-americanas, que 

visualizava uma instituição que aproveitaria diretamente os recursos minerais, teve um 

impacto profundo nas delegações de Estados em desenvolvimento e se tornou fundamento 

básico nas negociações para uma Convenção sobre direito do mar. O chamado sistema 

paralelo, que por fim foi consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 

não afetou a idéia de que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos poderia aproveitar 

diretamente os recursos da área. 

Embora, como acentuado por Markus Schmidt, a proposta tenha sido movida 

também para ser utilizada como moeda de barganha para a consagração da zona econômica 

exclusiva, ela ganhou proporções próprias, tornando-se a possibilidade mais concreta de a 

NOEI – considerando-se que esta foi um projeto ideológico – romper o limite que separava a 

teoria da práxis. A melhor forma de ação política para a implantação da NOEI seria uma 

instituição internacional – em que os Estados em desenvolvimento tivessem voz efetiva – que, 
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com independência, auferiria lucros que seriam distribuídos levando em conta as necessidades 

e interesses dos Estados pobres. O aproveitamento direto dos recursos estava conectado 

diretamente ao controle que os Estados em desenvolvimento viriam a exercer na Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos. A NOEI implicava não apenas uma distribuição mais 

eqüitativa das riquezas do mundo, como também um remodelamento profundo das diversas 

instituições internacionais e dos processos de decisão por ela adotados (JUDA, 1979, p. 243).  

Nesse sentido, a concretização do princípio do patrimônio comum como consagrado 

na Declaração de Princípios, de 1970, não poderia prescindir da idéia de que à Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos deveria caber o aproveitamento direto da área. Em outros 

termos, para os Estados em desenvolvimento, “havia uma ligação direta e necessária entre o 

patrimônio comum e o aproveitamento direto pelo mecanismo” (DUPUY, 1974, p. 242). 

A proposta dos Estados em desenvolvimento se diferenciava dos níveis de 

cooperação (institucionalizada ou não-institucionalizada) até então existentes. Se a Liga das 

Nações e principalmente as Nações Unidas representavam uma ruptura nesse domínio – 

especialmente a última, que passou a atuar para conter situações de conflito e restabelecer a 

paz -, a criação de uma Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos representava uma 

outra ruptura, talvez ainda mais grave: tal organização agiria como agente econômico no 

plano internacional, conduzindo o aproveitamento direto de recursos, produzindo dividendos 

e os distribuindo em maior quantidade entre Estados pobres. As perspectivas que se abriam 

eram imensas, tanto porque isso serviria para alargar fortemente a idéia de autonomia das 

organizações internacionais como porque poderia substituir a noção de ajuda internacional - 

facultativa e discricionária, conduzida pelos Estados ricos - pela de recursos autônomos - 

obrigatória e vinculada, conduzida pela atuação da organização internacional (p. 240). 

Era crescente a expectativa de que, “pela primeira vez na história do direito 

internacional, uma organização intergovernamental global estaria diretamente envolvida em 
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atividades comerciais e industriais que, até agora, eram consideradas como estando fora e 

além da regulação pelo direito internacional” (PAOLILLO, 1984, p. 148). 

Em um primeiro momento da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, os Estados em desenvolvimento mantiveram firme a posição de que era necessária uma 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos forte, com monopólio para atuação nos fundos 

marinhos – com a exceção, a ser decidida a seu critério, de formar joint ventures com 

empresas privadas. A posição de Estados desenvolvidos, ao contrário, defendia uma 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos com meros poderes regulatórios, sendo 

permitida a atuação de empresas privadas na área sem constrangimentos. 

O impasse então existente foi quebrado por uma proposta feita pelo Secretário de 

Estado norte-americano, Henry Kissinger, que sustentou que os Estados Unidos estavam 

dispostos a apoiar um sistema paralelo. 

Em agosto de 1975, Kissinger fez um discurso em um encontro da American Bar 

Association sustentando que se os interesses americanos mais essenciais fossem preservados, 

os Estados Unidos estariam prontos para aceitar que a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos conduzisse a prospecção de minerais nos fundos marinhos em nome da comunidade 

internacional. A proposta foi pouco levada a sério até que em abril do ano seguinte ela fosse 

reiterada e, então, passasse a ser discutida com seriedade na III Conferência (SCHMIDT, 1989, 

p. 124). 

O sistema paralelo, como concebido, consistia na idéia simples de que empresas 

privadas operariam simultaneamente com o braço operacional da Autoridade, a Empresa. A 

idéia não era nova – propostas similares já haviam sido lançadas - mas representava um 

avanço, visto que, naquele momento, seus principais defensores passavam a ser os Estados 

Unidos. 
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A proposta, inicialmente, não foi bem recebida nem pelos outros Estados 

desenvolvidos – que a encaravam como uma concessão desnecessária nas negociações – nem 

pelos Estados em desenvolvimento, que acreditavam que um sistema que não consagrasse o 

monopólio das atividades pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos comprometeria 

o princípio do patrimônio comum da humanidade (p. 125). Estes últimos acreditavam que a 

consagração de um sistema paralelo levaria ao esvaziamento das atividades da Empresa, visto 

que esta não conseguiria competir com as empresas privadas na prospecção de minerais por 

falta de recursos financeiros e também tecnológicos. 

Com o fim de romper as resistências existentes, Kissinger ofereceu, para que se 

aceitasse o sistema paralelo, a garantia de que os Estados Unidos auxiliariam a Empresa 

financeiramente para que ela pudesse fazer frente às empresas privadas. Também propôs que 

o sistema de aproveitamento fosse submetido a revisões periódicas – de modo a dar a idéia de 

que um sistema único de aproveitamento pela Empresa poderia substituir um sistema paralelo 

em alguns anos. Tais concessões ocorreram não sem resistência de setores internos 

americanos, sem contar que, aparentemente, Kissinger pensava que não haveria espaço, no 

futuro, para um sistema de monopólio da Empresa (p. 130). 

De qualquer modo, a postura de Kissinger revelava que ele percebia o impasse nas 

discussões sobre o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos como um problema 

político, mais que econômico, entre Norte e Sul, ao qual seria possível encontrar um consenso 

(p. 124). A proposta americana era, sem nenhuma dúvida, vaga, mas abriu espaço para a 

produção de um consenso, o que foi, em termos gerais, consagrado no texto final da 

Convenção, em 1982, com a oposição dos Estados Unidos, agora sem Kissinger e sob o 

Governo Reagan. 
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Entre os acadêmicos, o sistema paralelo não foi muito bem recebido,60 seja por 

aqueles simpáticos às idéias da NOEI seja pelos que a ela se opunham. 

Queixando-se, em 1977, que a III Conferência estava fazendo pouco para construir 

uma nova ordem econômica internacional, Elisabeth Mann Borgese criticava severamente o 

sistema paralelo. As posições originais dos Estados desenvolvidos e em desenvolvimento 

eram ou impraticáveis ou inaceitáveis. O livre acesso a empresas privadas, defendido pelos 

desenvolvidos, era impraticável porque reduzia a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos a ser uma entidade apenas pro forma, relegando “o conceito de patrimônio comum 

da humanidade ao reino da retórica e do mito”. Assim, tal posição não seria aceitável pela 

maioria dos Estados, tornando-se, pois, impraticável. Por sua vez, a defesa do monopólio das 

atividades nos fundos marinhos pela Autoridade, defendida pelos Estados em 

desenvolvimento, até então como se encontrava, era impraticável, tornando-se, portanto, 

inaceitável (BORGESE, 1977, pp. 585, 589). 

Partindo desses pressupostos, o sistema paralelo, como proposto por Kissinger, 

parecia à autora tanto impraticável como inaceitável. A proposta colocava a Autoridade em 

uma insustentável posição de competição com empresas privadas, tornando-a mesmo 

desnecessária. Desse modo, se o aproveitamento pudesse ser feito por empresas privadas, 

ninguém se interessaria em auxiliar a Empresa. A proposta de Kissinger de apoiar 

financeiramente a Empresa em seus primeiros passos parecia à autora uma compra do acesso 

livre à área. Ademais, o sistema paralelo mudava o significado da Empresa, pois esta deveria 

ser concebida como uma nova forma de cooperação ativa e participativa entre Estados 

                                                
60 Uma observação da prática estatal sobre o tema merece ser feita. Embora o sistema paralelo tenha sido 
negociado entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimento, era possível identificar até entre Estados 
pertencentes ao segundo grupo uma dissidência, embora não tão significativa. Na última sessão da III 
Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a delegação do Paquistão lembrava que o sistema paralelo 
não refletia bem o conceito de patrimônio comum da humanidade, pois os grandes beneficiários desse sistema 
seriam os “poucos países industrializados”. O sistema não levaria a um equilíbrio entre o aproveitamento dos 
recursos entre as companhias privadas e a Empresa (UNITED NATIONS, 1996, p. 444). 
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desenvolvidos e em desenvolvimento, o que significava “substituir o humilhante conceito de 

ajuda externa” (pp. 589-590). 

A solução para o impasse, segundo Borgese, seria a criação não apenas de uma 

empresa, mas de uma “dúzia” delas, responsáveis não apenas por atividades de mineração, 

bem como por outras relativas a temas marítimos. Tais empresas funcionariam em parceria 

com empresas privadas, sendo que o controle de todas permaneceria sempre nas mãos da 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (pp. 590-594). 

Entre os internacionalistas brasileiros, Maria de Nazaré Oliveira Imbiriba parecia 

demonstrar, num trabalho datado de 1980, grande insatisfação com os rumos que a 

negociação da Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar estava tomando. Assim, 

criticava o texto básico das negociações – que veio a ser, com alterações, mas mantendo os 

princípios básicos, o texto final da Convenção – por ser pouco deferente aos interesses dos 

Estados em desenvolvimento, refletindo “claramente os desejos e posições dos países 

industrializados” (IMBIRIBA, 1980, p. 106). A persistir aquela situação, o patrimônio comum 

da humanidade tornar-se-ia “mais um sofisma neo-colonizador do mundo moderno 

industrializado, aumentando o cada vez mais perigoso fosso entre os ricos e os pobres” (p. 

107). 

Para Euripedes Evriviades, qualquer sistema que pusesse a Empresa em competição 

com companhias de Estados industrializados colocaria a primeira em desvantagem, assim 

privando os Estados em desenvolvimento dos benefícios do patrimônio comum da 

humanidade. Embora notasse que os Estados em desenvolvimento se esforçavam para manter 

a viabilidade da empresa mesmo ante um sistema paralelo, percebia que permitir o acesso 

mais ou menos livre aos fundos marinhos em troca de parcelas de lucro por conta de tal 

aproveitamento seria afastar-se do patrimônio comum. Esse somente poderia ser garantido 

“através da participação da comunidade internacional em todas as atividades dos fundos 
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marinhos através da Autoridade”. Caso contrário, ter-se-ia um “patrimônio descomum” 

(uncommon heritage) (EVRIVIADES, 1982, p. 220). 

Entre os autores que poderiam se identificar como opositores às idéias da nova 

ordem econômica internacional nos fundos marinhos, é possível perceber que a proposta do 

sistema paralelo não trouxe ilusões de que a controvérsia entre livre acesso e monopólio seria 

resolvida. Era difundida, especialmente nos Estados Unidos, a idéia de que um acordo 

satisfatório estava distante. Os motivos dados pelos autores eram vários. Por exemplo, 

apontou-se que, àquele estágio da Conferência, os Estados em desenvolvimento suspeitariam 

que qualquer tratado beneficiaria os Estados desenvolvidos em detrimento dos primeiros 

(NEWLIN, 1980, pp. 257-258). Também se afirmou que as negociações em bloco conduzidas 

na Conferência levavam a uma certa intolerância por parte dos Estados em desenvolvimento, 

que consideravam o sistema paralelo como uma compensação pequena diante do acolhimento 

de pretensões americanas, como a ampliação da área de jurisdição sobre pesca para 200 

milhas (GIBSON, 1976, p. 704). 

Até mesmo fora dos Estados Unidos o sistema paralelo era visto com certo 

ceticismo. Um comentarista alemão da época afirmava que era duvidoso se um compromisso 

em torno do sistema paralelo corresponderia aos interesses já então colocados à mesa pelas 

grandes potências mineradoras dos fundos marinhos, como, por exemplo, a garantia de acesso 

não-discriminatório sob um regime paralelo (VITZTHUM, 1979, p.19). 

Em resumo, a posição de tais autores levava em consideração que a III Conferência 

das Nações Unidas, em relação ao tema dos fundos marinhos, tinha gerado um excessivo 

número de complicações dificilmente solucionáveis pelo avanço de uma proposta como a 

proposta do sistema paralelo. 

Justamente por motivo desse ceticismo, passou-se a surgir com mais força uma linha 

argumentativa que levava em consideração concretamente o fracasso da III Conferência. 
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Saffo e Burton parecem ser bons exemplos de tal linha argumentativa (SAFFO, 1979, pp. 492-

520; BURTON, 1977, pp. 1135-1180). O flanco de combate agora era provar que as normas 

vigentes sobre os fundos marinhos tinham assento no costume internacional. E, não por 

coincidência,61 passou a ser freqüente entre doutrinadores que se opunham às idéia da NOEI – 

especialmente autores americanos – defender que o costume vigente tratava os fundos 

marinhos como as águas que se situavam acima deles: o alto-mar. Se um sistema de liberdade 

era aplicável a este, também deveria ser aplicável àqueles. Tal linha argumentativa persistiu 

na década de 1980, como se verá, com o principal objetivo de afirmar que os Estados Unidos, 

bem como outros Estados industrializados, estavam respaldados por normas jurídicas – no 

caso, o costume internacional – a realizar atividades de aproveitamento unilateral dos fundos 

marinhos, mesmo sem terem sequer assinado a Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar. 

Ainda que o sistema paralelo tenha sido, por fim, aceito no texto final da Convenção, 

até aquele momento não restava dúvida de que a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos representava um exemplo único de organização internacional forte que poderia, 

ainda que paralelamente a empresas privadas, proceder à prospecção de minerais nos fundos 

marinhos. E esse move to (strong) institutions era visto não somente como desejável, mas 

necessário para a construção de uma verdadeira nova ordem internacional. 

 

4.2.3 O Alargamento das Jurisdições Estatais e o Patrimônio Comum da Humanidade 
 

                                                
61 Não por coincidência, pois, como se viu no capítulo anterior, a crítica ao conceito de aproveitamento contido 
na definição de plataforma continental constante da Convenção de Genebra sobre a Plataforma Continental, de 
1958, levava à conseqüência de que a liberdade dos mares seria aplicável aos fundos marinhos. Era duvidoso, no 
entanto, que tal conseqüência estivesse baseada no direito costumeiro então vigente. 
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O debate sobre a regulamentação de uma área dos fundos marinhos, regida pelo 

princípio do patrimônio comum da humanidade, estava diretamente ligada à questão do limite 

das jurisdições estatais sobre a plataforma continental, por duas razões básicas. 

A proposta de Pardo, bem como todo o movimento de internacionalização dos 

fundos marinhos ocorrido especialmente na década de 1960, tinham por pressuposto a 

necessidade de regulamentação do tema com vistas a evitar constantes e cada vez mais 

intensificadas reivindicações – especialmente de Estados em desenvolvimento – de áreas de 

jurisdição sobre a plataforma continental, ou sobre o mar, nele se incluindo a plataforma. 

Como já explicitado no item anterior, era importante para esses projetos reforçar uma 

linguagem comum: a de que a plataforma continental possuía limites. 

A segunda razão tem relação estreita com o processo pelo qual se desenvolveram as 

negociações para uma Convenção, especialmente durante a III Conferência das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar. Como se viu, a proposta para uma organização internacional 

forte para gerir os fundos marinhos surgiu provavelmente de uma barganha que os Estados 

costeiros em desenvolvimento pretendiam colocar à mesa com o fim de assegurar áreas de 

jurisdição maiores do que as então existentes. Além disso, as negociações para a Convenção 

eram feitas em bloco (package deal), de modo que todos os temas discutidos fossem 

mutuamente dependentes. 

Antes mesmo de se iniciar a III Conferência, muitos Estados acreditavam que um 

tratado internacional para regular os fundos marinhos poderia e mesmo deveria pôr fim às 

constantes reivindicações nacionais, em respeito ao princípio do patrimônio comum da 

humanidade. 

Na sessão de 1972 da Assembléia Geral das Nações Unidas, a delegação de um 

Estado altamente industrializado como a Itália já se utilizava do argumento, recorrendo à 

viabilidade econômica do patrimônio comum da humanidade “(...) enquanto o limite de 200 
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milhas náuticas pode pôr em risco desprover o conceito de patrimônio comum da humanidade 

de quase toda a sua significância econômica” (UNITED NATIONS, 1996, p. 260). 

Em um discurso realizado na sessão seguinte da Assembléia Geral das Nações 

Unidas, a delegação da República Federal da Alemanha, rompendo um silêncio cauteloso em 

torno da noção de patrimônio comum da humanidade, passava a colocar sua força em prol da 

idéia de que as constantes reivindicações nacionalistas sobre o mar violavam mesmo o 

conteúdo do patrimônio comum. Assim, afirmava: “medidas unilaterais para estender a 

jurisdição nacional representam uma transgressão do patrimônio comum e não podem 

reconciliar-se com as regras gerais de direito internacional aos esforços conjuntos dos Estados 

aqui reunidos para criar um novo regime para os mares” (p. 288). 

Na mesma sessão, a delegação de um Estado em desenvolvimento, o Afeganistão, 

utilizava-se do termo patrimônio comum da humanidade em sentido similar, da seguinte 

maneira: “minha delegação não pode aceitar a extensão unilateral pelos Estados de suas 

jurisdições nacionais sobre as águas costeiras, o que necessariamente significa a limitação da 

área designada como patrimônio comum da humanidade” (p. 289). 

Levando-se em consideração os posicionamentos acima expostos e o fato de que 

principalmente os Estados costeiros latino-americanos pretendiam usar a noção de patrimônio 

comum da humanidade para verdadeiramente alargar as suas áreas de jurisdição sobre os 

mares, pode-se perceber que a consagração de interesses nacionais era peça fundamental no 

apoio à noção. O argumento, em diversas situações, era utilizado tanto para respaldar 

pretensões de alargamento de áreas de jurisdição nacional como para condená-las. Tais usos 

da noção de patrimônio comum da humanidade não deixaram de acontecer durante a III 

Conferência. 

Entre os autores, especialmente oriundos de Estados desenvolvidos, as pretensões de 

alargamento de jurisdições nacionais eram vistas com muita crítica. 
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Um bom exemplo dessa perspectiva é um artigo publicado por um internacionalista 

ligado ao Governo americano, Aaron Danzig. O autor via na opção dos Estados em 

desenvolvimento pela maior apropriação nacional possível dos fundos marinhos um “estilo 

colonial”, na medida em que estimulava uma “disparada para dividir a melhor parte do 

tesouro oceânico” (DANZIG, 1975, p. 656). Os recursos de maior rentabilidade econômica, 

como o petróleo, permaneceriam nas mãos dos Estados – dada a escassez do petróleo nas altas 

profundidades marinhas – sem serem alocados para promover o desenvolvimento dos Estados 

pobres. Essas pretensões eram por ele caracterizadas como uma das maiores traições (give-

aways) da história (p. 657). 

Danzig atribuía a posição “estúpida” de muitos Estados em desenvolvimento a dois 

fatores: (a) desconfiança com tudo aquilo que fosse proposto por potências imperiais; (b) a 

liderança em nome da ‘unidade’ de Estados em desenvolvimento com plataformas de grande 

potencial econômico, que estaria influenciando o posicionamento de outros Estados em 

desenvolvimento (p. 658). 

Era possível encontrar, embora não de maneira comum, autores bastante deferentes 

aos pleitos dos Estados em desenvolvimento, mas críticos das pretensões de alargamento das 

jurisdições nacionais sobre os mares. É o caso de Christian Caubet, com suas ácidas críticas. 

Para ele: 

 

“Todas as proclamações estabelecendo um extenso mar territorial e determinando a apropriação dos 
fundos marinhos correspondentes, prejudicam ao patrimônio comum de maneira absoluta. Os países 
em desenvolvimento reivindicam o que eles pensam ser um máximo imaginável, e que ainda se 
beneficia da mágica dos números redondos: 200 milhas de zona econômica exclusiva. Além desse 
limite, ainda querem que o fundo dos mares beneficie a ‘humanidade’ e sobretudo os menos 
favorecidos dos subdesenvolvidos” (CAUBET, 1977, p. 116). 
 

A postura do autor era crítica e levava em consideração mais o que o patrimônio 

comum da humanidade estava se tornando do ponto de vista político do que jurídico. Talvez 
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por essa razão mesma, o autor não necessitava se comprometer com teses jurídicas para 

justificar as extensões cada vez maiores das áreas de jurisdição sobre o mar. 

Wolfgang Graf Vitzthum apontava como um dos principais problemas para a 

confecção de uma Convenção sobre direito do mar o fato de a NOEI ser uma força 

considerável nas negociações e se basear em dois elementos contraditórios: o reconhecimento 

da responsabilidade comum dos membros da comunidade internacional por certas áreas de 

importância para a economia mundial, de um lado, e a ênfase em interesses particularistas, 

fundados na soberania, de outro. Em termos diversos, haveria uma disfunção entre os 

interesses dos que apoiavam a NOEI em defender um universalismo na questão dos fundos 

marinhos – organização internacional forte – e um particularismo na defesa do alargamento 

das jurisdições nacionais. O posicionamento dos Estados em desenvolvimento, ao considerar 

que a área seria composta apenas pelas grandes profundidades marinhas – cuja viabilidade do 

aproveitamento era mais remota – fez a proposta inicial do patrimônio comum da humanidade 

enfraquecer sua força moral e política (VITZTHUM, 1979, pp. 10-17). 

Outro comentarista alemão, Wilhelm Kewenig, apontava a importância do princípio 

do patrimônio comum por trazer com vigor a idéia de solidariedade em nível internacional. 

Contudo, o princípio da soberania sobre os próprios recursos levaria certos Estados – 

especialmente Estados em desenvolvimento – a impedir o avanço do princípio do patrimônio 

comum para outras áreas. Para ele, o patrimônio comum da humanidade não estaria sendo 

expressão da solidariedade, mas um veículo para avançar interesses particularistas. Desse 

modo, o patrimônio comum deveria ser um chamado para “buscar um compromisso nos 

interesses de todas as partes”, em que se procuraria “proteger o fraco, mas não 

exclusivamente impedindo o forte” (KEWENIG, 1981, pp. 23-24). 

Para René-Jean Dupuy, haveria uma relação dialética entre a extensão das áreas de 

jurisdição sobre o mar e a defesa do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos 



185 

 

marinhos. A incerteza sobre os limites da área de patrimônio comum traria às grandes 

potências a possibilidade de explorá-las mais facilmente assim que a tecnologia isso 

permitisse. Constata com certo pesar que tais pretensões nacionais fariam o patrimônio 

comum passar por um processo de desafetação na sua passagem de patrimônio a patrimônios 

– a expressão patrimônios fazia referência ao mar patrimonial, nome utilizado especialmente 

durante a de década de 1970 para designar as faixas do mar de jurisdição nacional mais 

estendidas; o conceito foi precursor da idéia de zona econômica exclusiva. Ademais, advertia 

Dupuy, existia nas reivindicações de alguns Estados a idéia de alargar as plataformas 

continentais para além de 200 milhas, nos casos em que a plataforma ultrapassasse 

efetivamente tal limite. Caso isso acontecesse, a curto e a médio prazo, o patrimônio comum 

seria desprovido de interesse econômico, sem assumir uma contribuição efetiva à promoção 

do desenvolvimento (DUPUY, 1974, pp. 247-249). 

Logo no princípio das negociações sobre a consagração dos fundos marinhos como 

patrimônio comum da humanidade, Wolfgang Friedmann advertia que o mare clausum, 

defendido por John Selden, poderia estar retornando em virtude das inúmeras reivindicações 

nacionais sobre parcelas do mar (FRIEDMANN, 1971, p. 763). A valoração do mare clausum 

era nitidamente negativa, o que revela que esse autor não variava sensivelmente na posição 

majoritária da historiografia da época que via a consagração da tese do mare liberum, 

defendida por Grocius, como uma evolução no tratamento das questões afeitas ao mar, 

representando uma involução qualquer tese que pretendesse reviver Selden seja por que meio 

fosse. 

Para alguns comentaristas contemporâneos, o resultado final da Conferência das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, na medida em que consagrou as pretensões nacionais 

sobre o mar, teria atentado mesmo contra os princípios da NOEI, aumentando o fosso entre 
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Norte e Sul, pois os Estados mais pobres dentre os mais pobres eram sem litoral ou 

geograficamente desfavorecidos (BASLAR, 1998, pp. 225-229).  

Havia autores, no entanto, que não viam contradição, apontando mesmo as 

convergências entre as reivindicações de maiores partes do mar com o princípio do 

patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos. 

Maria de Nazaré de Oliveira Imbiriba refletia bem tal postura, ainda em 1980. 

Segundo a autora, o movimento soberania-cooperação (por meio das reivindicações nacionais 

e da defesa do patrimônio comum) não seria contraditório se compreendido no contexto 

apropriado. O recurso à soberania seria visto como uma defesa contra a exploração dos 

Estados ricos; a soberania reforçaria a consciência das desigualdades entre os Estados. Assim, 

se de um lado, a soberania exigiria que o direito internacional estabelecesse normas para 

proteger a própria existência dos Estados em desenvolvimento, estes, justamente por serem 

pobres, não poderiam prescindir da cooperação para superar o estado de pobreza. Dessarte, 

“solidariedade e soberania passam a ser noções complementares e não conflitantes, pois visam 

a garantir a existência do Estado e diminuir o ‘gap’ da desigualdade” (IMBIRIBA, 1980, p. 

124). Mas, adverte a autora, o elemento soberania não poderia ser entendido em seu sentido 

tradicional, mas como, essencialmente, potencializador da igualdade, quando afirma que “se 

se retira do princípio da soberania seu elemento de prepotência, de dominação, e se dela se faz 

apelo em função do dado da igualdade, verificar-se-á que a afirmação da soberania visa 

acrescentar às relações internacionais um princípio de justiça política e social” (p.126). 

Lembra ainda, de maneira crítica, que “não se pode generalizar e simplificar 

maniqueisticamente o problema a ponto de identificar as demandas de soberania dos países 

subdesenvolvidos como sendo todas afirmações de soberania conservativa e as dos países 

industrializados como provenientes todas do desejo irrestrito de dominação” (p. 127). 
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A uma conclusão similar parece ter chegado Payoyo, na década de 1990, ao 

examinar, sob uma perspectiva historiográfica, as reivindicações sobre maiores extensões do 

mar como reflexo puramente de um desejo de fortalecer a soberania. Para o autor, o 

argumento da zona econômica exclusiva teria sido levado adiante pelos países em 

desenvolvimento não apenas como uma área de direitos soberanos, mas também, e mais 

importante, como uma área de cooperação internacional. A zona econômica exclusiva – como 

foi consagrada, de fato, na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – dava aos 

Estados certos mecanismos que fomentavam a cooperação com outros62 em caso de o Estado 

costeiro não deter capacidade suficiente para aproveitar os recursos oferecidos pela ZEE 

(PAYOYO, 1997, pp. 103-104). 

Também sob uma perspectiva historiográfica, Nico Schrijver sustenta ser simplista 

afirmar que há uma contradição entre o princípio da soberania sobre os recursos naturais – 

que fundamentou as pretensões de extensão das áreas marinhas pelos Estados – e o princípio 

do patrimônio comum da humanidade. Embora enfatize que o acolhimento das pretensões 

pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar tenha reduzido o significado prático 

do princípio do patrimônio comum aplicado aos fundos marinhos – por reduzir as 

possibilidades de aproveitamento econômico da área ao reduzir seu tamanho – sustenta que 

soberania sobre os recursos naturais e patrimônio comum da humanidade são princípios que 

emanaram do mesmo movimento de fortalecer a posição estratégica dos Estados em 

desenvolvimento em virtude da intensificação no aproveitamento dos seus próprios recursos 

por Estados ou empresas estrangeiras e em desejar prevenir que o mesmo acontecesse com os 

fundos marinhos. Os dois princípios fundamentariam a estratégia de desenvolvimento de 
                                                
62 De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a zona econômica exclusiva é uma área 
do mar, cuja extensão pode chegar ao limite de 200 milhas náuticas, em que o Estado exerce alguns direitos, 
dentre eles - talvez o mais importante - o de exploração, aproveitamento, conservação de recursos naturais, vivos 
e não-vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo. De maneira até então inédita 
em 1982, a regulação da ZEE pretendeu abranger interesses de outros Estados. Desse modo, de acordo com o art. 
62, os Estados que possuem a ZEE devem estabelecer limites de pesca, permitindo que o excedente seja 
aproveitado pelos demais Estados, inclusive os sem-litoral e os geograficamente desfavorecidos. Para o texto da 
Convenção, ver RANGEL, 1997, pp. 337-587. 
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distribuição das riquezas mundiais levada a efeito pelos Estados em desenvolvimento. Tal 

estratégia de desenvolvimento não se referia apenas à aquisição das riquezas dos fundos 

marinhos, mas também à possibilidade de controlar os rumos de tal riqueza mediante uma 

representação efetiva na organização internacional que seria responsável por gerir tal riqueza 

(SCHRIJVER, 1997, p. 229). 

Outros autores colocavam as pretensões de alargamento das jurisdições nacionais em 

um processo de luta por um novo direito internacional. Nas palavras de José Manuel Pureza: 

“a comunidade mítica e profética que é a Humanidade é uma arma que, tal como os seus 

opostos (a soberania permanente sobre os recursos naturais, por exemplo) integra o arsenal 

correctivo de que lança mão o Terceiro Mundo no combate contra a ordem jurídico-

económica secularmente edificada pelo mundo de matriz européia” (PUREZA, 1998, p. 175). 

Por último, é importante notar que o próprio Arvid Pardo não parecia se opor às 

reivindicações de maiores extensões nacionais sobre o mar nem acreditar que tais 

reivindicações ofendiam o princípio do patrimônio comum da humanidade. Em um artigo 

escrito quando ainda estava em curso a III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, afirmava que tal Conferência teria optado pela alternativa da nacionalização, em 

contraposição à opção da internacionalização:  

 

“Eu não atribuo, nesse sentido, importância excessiva ao conceito de uma ZEE, que é bastante 
compatível com a efetiva internacionalização do espaço oceânico além da jurisdição nacional. De fato, 
o conceito de ZEE apenas consolida convenientemente em um regime integrado uma variedade de 
reivindicações de acesso exclusivo aos recursos e ao controle das atividades do meio marinho, as 
quais os Estados costeiros avançaram com uma crescente freqüência em anos recentes” (PARDO, 1977, 
p. 512-513). 

 

O que mais parecia perturbar Pardo não eram as reivindicações sobre uma ZEE, 

como deixa claro o trecho, mas a relutância de muitos Estados em aceitarem limites às áreas 

de jurisdição nacional e definirem a área dos fundos marinhos não sujeita a apropriação 

nacional de maneira recessiva (recessive) (pp. 513-514). 
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4.2.4 (Inter)nacionalismo e patrimônio comum da humanidade 
 

Em um interessantíssimo estudo datado de 1977 – ou seja, quando as negociações 

sobre os fundos marinhos já se encontravam avançadas -, o internacionalista francês Guy de 

Lacharrière identificava nos diversos posicionamentos das mais diferentes delegações junto à 

Conferência das Nações Unidas um interesse último de proteger interesses nacionais. As 

reivindicações dos mais variados gêneros refletiam uma tentativa de maximizar interesses 

nacionais. E o tema dos fundos marinhos não fugia à regra, segundo o autor. A leitura de 

Lacharrière deixa claro que não se poderia compreender com perspicácia a formação das 

regras sobre direito do mar sem entender as políticas nacionais que interferiram na formação 

dessas regras. 

Em um trecho bastante elucidativo sobre o termo patrimônio comum da humanidade, 

ele afirma: 

 

“Quanto à preocupação com o bem da humanidade, é verdade que essa se repete na boca de todas as 
delegações. Mas, evidentemente, ela revela a retórica nas reuniões desse tipo. Ademais, em um grande 
número de declarações, a invocação do bem da humanidade (ou de todos os países do mundo) é 
seguida da menção: e sobretudo dos países em desenvolvimento... Enfim, mesmo quando a menção 
feita a esses países não é explícita, não é menos verdade (...) que a invocação da humanidade e de seu 
patrimônio - que ocorre aonde a apropriação nacional encontrou seu limite -, tem a mesma inspiração 
que esse limite máximo das competências nacionais dos Estados costeiros; em outras palavras, 
provém da preocupação em favorecer o conjunto dos países em desenvolvimento e em se opor ao 
máximo às empresas dos países de tecnologia avançada” (LACHARRIÈRE, 1977, pp. 7-56).  
 

Embora a perspectiva de Lacharrière seja marcadamente realista, não é preciso 

concordar com seus pontos de partida para concluir que os interesses nacionais tiveram ao 

menos algum tipo de relevância nas negociações sobre a Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar, aí se incluindo a questão dos fundos marinhos. 

Embora Lacharrière sustentasse que os interesses nacionalistas, poucas vezes 

explícitos, sempre poderiam ser desvelados nas negociações durante a Conferência, o 
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internacionalista marroquino, Mohamed Bennouna, fazia questão de ressaltar que os 

interesses nacionais eram essenciais e explícitos na própria concepção do termo 

‘humanidade’, contido no princípio do patrimônio comum. Para ele, os interesses da 

humanidade não transcenderiam os interesses dos Estados individualmente; em verdade, a 

conciliação desses interesses nacionais é que daria “o conteúdo real e sua contribuição para a 

noção de humanidade”. Dessa maneira, a futura Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos atuaria como decidido pelos Estados, afastando-se do caráter de supranacionalidade 

(BENNOUNA, 1975-6, pp. 130-131). 

A existência de perspectivas nacionais sobre o tema do patrimônio comum parece ter 

influenciado bastante a produção jusinternacionalista sobre o tema. 

Em um prefácio escrito para um número do San Diego Law Review de 1977, Arvid 

Pardo sintetizava com clareza a questão. Ao fazer um breve apanhado sobre os vários artigos 

contidos no número, todos eles versando sobre temas afeitos ao direito do mar, o antigo 

Embaixador de Malta junto às Nações Unidas lembrava que todos os artigos, com a possível 

exceção de um deles, haviam sido escritos sob a perspectiva de interesses nacionais ou de 

grupos. A situação, dizia ele, era reflexo da postura adotada pelos Estados na III Conferência 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar e a dificuldade lá encontrada de conciliar o interesse 

de vários grupos (PARDO, 1977, p. 510). 

Como já afirmado no primeiro capítulo, é inegável que as perspectivas nacionais 

interferem na abordagem dos internacionalistas sobre o estado atual e passado da disciplina. 

Se há espaço para a construção de uma narrativa da história universal do direito internacional, 

é inegável que “ser um internacionalista significa algo bem diferente em diferentes tradições 

nacionais” (KENNEDY, 1999, p. 18). 

O fato de certos internacionalistas estarem inseridos em determinados contextos 

nacionais interferiu na sua abordagem do tema do patrimônio comum da humanidade aplicado 
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aos fundos marinhos. Embora não se possa sempre estabelecer uma relação direta entre a 

posição de certo Estado no contexto internacional – e a política externa por ele conduzida – e 

a perspectiva dos internacionalistas ligados de algum modo a tais Estados, tal relação se 

mostra de maneira marcante em vários exemplos. 

Era extremamente comum notar que muitos internacionalistas nacionais de Estados 

em desenvolvimento defendiam postulados que, direta ou indiretamente, pretendiam 

fortalecer a noção de patrimônio comum da humanidade sob diversas perspectivas, dentre elas 

a jurídica. Nesse sentido, é possível perceber alguns temas recorrentes em tais 

internacionalistas, como já se viu ou ainda se verá: a defesa da noção por possuir a mesma um 

caráter libertário e possibilitar um maior nível de igualdade entre os Estados; a atribuição de 

uma excepcional importância à Declaração de Princípios de 1970; o apoio à tese de que o 

patrimônio comum da humanidade possuía natureza costumeira ou jus cogens antes mesmo 

de estar em vigor a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar; a ilegalidade do 

aproveitamento unilateral dos recursos dos fundos marinhos; concretização do princípio em 

um único sentido – normalmente o sentido atribuído pela maioria dos Estados. 

Por outro lado, era comum perceber, entre vários internacionalistas ligados a Estados 

desenvolvidos – especialmente internacionalistas americanos e alemães ocidentais - a defesa 

de posicionamentos que enfraqueciam a noção de patrimônio comum ou a interpretavam de 

uma maneira conservadora, muitas vezes em oposição flagrante e direta a internacionalistas 

ligados a Estados em desenvolvimento. Desse modo, eram explorados temas como: o caráter 

indeterminado, vago e muitas vezes retórico do patrimônio comum; minimização da 

importância da Declaração de Princípios, de 1970; rejeição da obrigatoriedade do regime de 

patrimônio comum aplicado aos fundos marinhos até que um instrumento convencional, cuja 

obrigatoriedade fosse devidamente consentida, surgisse; legalidade do aproveitamento 

unilateral dos recursos dos fundos marinhos pela defesa de que a tal região se aplicava um 
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regime de res communis ou liberdade dos mares; possibilidade de realização da noção de 

patrimônio comum de diversas maneiras, inclusive de maneira não institucionalizada. 

Como já afirmado – e não é desnecessário repetir – uma associação entre posturas 

nacionais diante da questão e a postura dos internacionalistas não é regra, mas é 

suficientemente freqüente para permitir que se pense que um padrão mínimo poderia ser 

identificado. 

A fixação dos internacionalistas com o nacionalismo parece corroborar aquilo que 

Koskenniemi chamou de queda do Direito internacional a partir da década de 1960. 

Os “fundadores” da moderna disciplina – o direito internacional como uma profissão 

– já percebiam, em 1867, que a época era marcada por duas características: de um lado, um 

crescente nacionalismo pela Europa, e, de outro, um esprit d’internationalité que temperava o 

nacionalismo. O tal espírito de internacionalidade estava ensinando às diversas raças e nações 

a se conformar a certos princípios comuns, tanto internamente como em suas relações mútuas 

(KOSKENNIEMI, 2002a, p. 13). E os “fundadores” do direito internacional, guiados pelo esprit 

d’internationalité, eram cosmopolitas: tinham pouca fé nos Estados e depositavam suas 

maiores esperanças no crescente contato entre os diferentes povos (KOSKENNIEMI, 2003, p. 

473). 

O esprit d’internationalité, pelos mais diferentes modos, influenciou os 

internacionalistas do século XX e, a partir da década 1960, começa a perder espaço em 

virtude do surgimento de novos projetos que buscavam explicar as relações entre os Estados. 

O recrudescimento do nacionalismo em boa parte dos internacionalistas que se 

dedicaram ao direito do mar a partir da década de 1960 pode significar um sinal relevante do 

enfraquecimento daquele espírito de internacionalidade. O próprio Koskenniemi, alguns anos 

antes de popularizar o termo esprit d’internationalité como ideário dos “fundadores” do 

direito internacional, afirmava, tomando em conta a questão do patrimônio comum da 
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humanidade aplicado aos fundos marinhos, que o projeto da nova ordem econômica 

internacional como encarado pelos Estados em desenvolvimento possuía contradições 

inerentes, como um nacionalismo agressivo e um internacionalismo abstrato (KOSKENNIEMI E 

LEHTO, 1996, p. 551). 

A identificação de uma concretude ao nacionalismo – a ponto de poder ser 

qualificado como agressivo – em contraposição à abstração de propostas de 

internacionalização pode significar um período de transição, em que o discurso não consegue 

apagar a influência de idéias internacionalistas, mas se vê premido, ante a realidade concreta, 

a defender interesses particularistas na forma de nacionalismo. A isso, poder-se-ia utilizar o 

termo “modernismo reacionário”.63 O produto dessa equação pode ser desejável ou não, mas 

parece, de qualquer modo, desvincular-se de um projeto internacionalista essencialmente 

fundado na necessidade de preservação de um esprit d’internationalité. 

 

4.2.5 A Regulamentação dos Fundos Marinhos e a Analogia Doméstica 
 

A proposta de criação de uma instituição internacional para gerir os fundos marinhos, 

nela se incluindo uma Empresa para aproveitar diretamente e sem intermediários os recursos 

da área possuía nenhum ou, quando muito, raros exemplos na prática internacional da época. 

Essa escassez de precedentes sugere fortemente que a advocacia de um regime 

completamente novo para o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos teve sua 

                                                
63 O termo é aqui utilizado em um sentido bem mais amplo do que, normalmente, é utilizado na obra de 
historiadores intelectuais alemães. Nesse último sentido, modernismo reacionário seria um termo elaborado 
“pelo historiador e sociólogo Jeffery Herf para se referir a uma corrente do pensamento alemão durante os anos 
do entre-guerras. Ele indica a tentativa de ‘reconciliar as idéias anti-modernistas, românticas e irracionalistas 
presentes no nacionalismo alemão’ com aquela ‘manifestação mais óbvia da racionalidade de meios e fins... 
tecnologia moderna’” (COOPER, 1999, p. 291). No presente trabalho, modernismo reacionário pretende significar 
um período de transição entre o velho e o novo no mundo das idéias. O novo (modernismo) representado pela 
idéia de nova ordem econômica internacional; o velho (reacionário), pelas idéias do passado que a nova ordem 
econômica internacional ainda não conseguia se desvencilhar. 
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origem no uso da chamada analogia doméstica – recurso esse bastante utilizado na prática 

inter-estatal dos séculos XIX e XX. 

Desde os primórdios do direito internacional, não era difícil perceber que a disciplina 

se construía a partir do uso de uma série de analogias que levavam em conta institutos de 

direito privado romano. Como será posteriormente visto ainda neste capítulo, até mesmo as 

regras internacionais sobre o mar não conseguiram manter-se incólumes ao uso desse tipo de 

analogia. Mas, o que comumente se conhece como analogia doméstica pouco tem a ver com o 

uso de institutos de direito privado romano, mas com o uso de formas de organização estatal 

no plano internacional. Ou seja, o que se conhece como analogia doméstica se aproximaria 

mais de uma analogia de direito público, em contraposição a uma analogia de direito privado. 

É certo que há uma raiz comum entre o uso da analogia doméstica e da analogia privada – 

ambas recorrem ao direito interno para justificar certas proposições no plano internacional – 

mas as mesmas possuem origens um tanto distintas. 

Hidemi Suganami, em uma excepcional monografia, sugere que a analogia 

doméstica começa a se delinear como argumento utilizado por pensadores quando surgem 

“planos para a reorganização da sociedade internacional” que já não mais tomam como 

referência o direito natural. A obra do Abade de Saint-Pierre (Projeto para tornar perpétua a 

paz na Europa) parece ter sido uma das precursoras da nova abordagem de utilizar-se da 

analogia doméstica sem tomar o direito natural como referência ao menos em seus 

pressupostos.64 Certamente influenciado por uma visão hobbesiana, o Abade de Saint-Pierre 

partia da assertiva de que os soberanos ou Estados soberanos viviam em um estado de 

natureza, impondo-se a necessidade da organização para gerir a anarquia (SUGANAMI, 1989, 

p. 20). 

                                                
64 Alguns autores sugerem que havia mais que uma falta de vinculação ao jusnaturalismo, e sim, uma ligação ao 
positivismo jurídico em virtude de o texto do Abade ser redigido na forma de artigos organizados. Ver 
SEITENFUS, 2003, p. xxviii. 



195 

 

A adoção de um contratualismo hobbesiano fica mais que evidente nas palavras do 

próprio Abade: 

 

“Nesse estado, encontram-se os chefes de famílias selvagens, que vivem sem leis; essa é a situação 
dos pequenos reis africanos, os infelizes caciques, ou os pequenos soberanos da América. Essa é 
também a situação atual de nossos Soberanos da Europa: como não possuem ainda qualquer 
Sociedade Permanente entre si, não existe lei alguma que sirva para decidir sem Guerra suas 
divergências. Ainda que mediante acordos em seus Tratados lhes fosse possível prever e resolver 
todos os casos capazes de suscitar divergências, tais convenções jamais poderiam ser consideradas 
como leis invioláveis, enquanto cada um dos pretendentes for livre para violá-las como pretextos que 
jamais faltam a quem não quer submeter-se. E se nem um nem o outro estiver obrigado a observá-las, 
hão de se considerar livres para violá-las. Segundo seu capricho. Somente a força superior de uma 
Sociedade Permanente seria capaz de colocá-los nessa necessidade, uma sociedade suficientemente 
forte da qual fizessem parte” (SAINT-PIERRE, 2003, pp. 19-20). 

 

É curioso perceber que Hobbes pode ser considerado como um dos detratores de 

qualquer analogia doméstica, pois não percebia, no plano internacional, a necessidade de 

surgimento de um Grande Leviatã. O estado de natureza entre os Estados era menos 

intolerável que o que acontecia entre indivíduos (SUGANAMI, 1989, p. 12). É, no entanto, na 

recuperação parcial das idéias de Hobbes – mais especificamente, em seu contratualismo – 

que fará com que o Abade de Saint-Pierre utilize-se da analogia doméstica para aplicá-la ao 

ambiente internacional. 

Outro autor que, assim como o Abade, partirá da premissa de que os Estados viviam 

em um estado de natureza e algum tipo de organização deveria ser estabelecida para melhor 

gerir o seu relacionamento é Immanuel Kant. É certo que a obra do Abade de Saint-Pierre 

serviu de inspiração a Kant em Para a Paz Perpétua, embora houvesse diferenças essenciais 

entre os livros, como o fato de que a obra do primeiro somente incluía Estados, enquanto a do 

segundo abarcava Estados e indivíduos; o primeiro endereçava seu projeto aos príncipes e 

governantes da Europa, enquanto o segundo dirigia-se ao público esclarecido que via a 

necessidade de construção de uma paz genuína (BOHMAN E LUTZ-BACHMANN, 1997, p. 2). 

Antes de dispor sobre os artigos definitivos para se alcançar a paz perpétua, Kant se 

atrelava à idéia de que entre os Estados havia um estado de natureza: 
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“O estado de paz entre homens que vivem um ao lado do outro não é um estado de natureza (status 
naturalis), o qual é bem mais um estado de guerra, isto é, uma situação em que, embora nem sempre 
haja uma irrupção das hostilidades, existe no entanto uma constante ameaça de que estas ocorram. O 
estado de paz precisa portanto ser instaurado; pois a omissão de hostilidade não constitui ainda 
garantia disso e, se um vizinho não a der ao outro (o que só pode acontecer num estado legal), este 
pode tratar àquele, que lhe exigiu tal segurança, como inimigo” (KANT, 2004, pp. 37-39). 

 

Por isso, é possível afirmar que “[d]entro da analogia que Kant faz entre os 

indivíduos de um Estado e as relações entre os Estados, a paz perpétua seria o contrato social 

no nível de relações entre os Estados” (GALINDO, 2000b, p. 411).65 

Até o surgimento, na primeira metade do século XX, da Liga das Nações, a tendência 

de utilizar estruturas típicas de direito interno em projetos para a construção da ordem 

internacional era basicamente doutrinária.66 O surgimento da Liga, como exemplo do move to 

institutions, pode ser considerado como tributário, ao menos em certa medida, da analogia 

doméstica. A partir de então, abria-se um grande espaço para uma mais ampla utilização – 

bem como uma ampla crítica - da analogia. 

                                                
65 É preciso lembrar que, ainda que Kant defendesse que os Estados viviam em estado de natureza, isso não 
significa que se atrelava ele completamente às idéias de Hobbes e nem que considerasse que a analogia 
doméstica (estado de natureza entre os homens/estado de natureza entre os Estados) era completa. Como bem 
aponta Georg Cavallar, Kant não partia da idéia de que o estado de natureza existia por razões antropológicas, 
mas porque “os indivíduos em estado de natureza ferem uns aos outros ‘pela razão mesma de que são eles 
vizinhos’ e não por suas disposições morais ou por suas ações”. Do mesmo modo, a analogia doméstica não era 
completa porque, diferentemente em relação aos indivíduos, Kant não via a possibilidade de um Estado impor a 
outro que fizesse parte de uma federação internacional – federação essa que era uma das propostas concretas, 
para Kant, para se alcançar a paz perpétua (CAVALLAR, 1999, pp. 118-19). Assim, Kant reconhecia um grau de 
liberdade entre os Estados para fazer ou não fazer parte da federação. Cavallar aponta corretamente que Kant 
nunca propôs um governo mundial, mas uma federação de Estados em que se reconhecia uma margem de 
atuação para os mesmos. Outras leituras contemporâneas têm buscado minimizar bastante o uso por Kant da 
analogia doméstica. Ver, v.g. BOTTICI, 2003, pp. 392-410. De qualquer modo, ainda que haja diferenças 
sensíveis entre Hobbes e Kant nos modos de visualizar o estado de natureza entre os Estados, é inegável que o 
último de fato se utilizou, embora não completamente, da analogia doméstica. Ademais, se se considera a 
existência de um kantianismo para além de Kant, é fortemente plausível o argumento de que a leitura feita de A 
Paz Perpétua por vários atores que pretendiam privilegiar a analogia doméstica estabeleceu em Kant um 
importante precedente. 
66 Suganami afirma que poderiam ser encontrados em tais autores alguns traços em comum, como (1) 
insatisfação com o modo de organização do sistema internacional e, algumas vezes, uma crítica ao sistema de 
Estados soberanos; (2) crença no progresso da humanidade em direção a um relacionamento mais harmonioso; 
(3) consideração da guerra como inaceitável; (4) desejo de transformação das condições das relações 
internacional da época, em que o poder prevalecia, em um sistema mais racional, fundado no consentimento 
livre, além do desejo de que o estado de direto (rule of law) fosse expandido de dentro do Estado para as relações 
internacionais. O mesmo autor aponta, com argúcia, que entre tais autores, o argumento da analogia doméstica 
era mais utilizado como uma “arma no debate” do que, propriamente, como uma ferramenta de análise 
(SUGANAMI, 1989, p. 22). 
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Suganami define analogia doméstica da seguinte maneira: 

 

“Um raciocínio presumível (ou uma linha de argumento incorporando tal raciocínio) sobre as relações 
internacionais baseado na suposição de que, uma vez que os fenômenos doméstico e internacional são 
similares em vários aspectos, uma dada proposição que é válida domesticamente, mas cuja validez 
ainda é incerta internacionalmente, será também válida internacionalmente” (SUGANAMI, 1989, p. 
24). 

 

Essa definição proposta é ampla suficiente para abarcar vários tipos de analogia 

doméstica.67 Embora, tradicionalmente, a analogia doméstica, como proposta por autores, 

tenha se vinculado à adoção de um legislativo, executivo ou judiciário internacional ou outras 

formas que tendiam a um governo mundial, Suganami lembra que as instituições, propostas 

com base na analogia doméstica, não necessitam ser essenciais ao Estado, a ponto de serem 

partes das condições para a sua existência. As instituições sugeridas com base na analogia 

doméstica podem adquirir as formas mais variadas (pp. 28-29). Sob essa perspectiva, parece 

claro que a proposta de criação de uma Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e 

também uma Empresa com o objetivo de explorar diretamente os recursos da área pode ser 

considerada como uso da analogia doméstica. 

Como já visto, a proposta dos Estados em desenvolvimento para a Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos era bastante ambiciosa. Era ela a proposta mais concreta – 

e, por algum tempo, a mais exitosa – de construção de uma nova ordem econômica 

internacional. A criação de uma instituição com amplos poderes, a ser controlada pelo voto da 

maioria dos Estados, e não apenas por alguns, com a possibilidade de atuação direta na 

prospecção de minerais e distribuição dos dividendos especialmente para os Estados mais 

pobres era algo sem precedentes no plano internacional. 

                                                
67 É importante lembrar que a analogia doméstica de que trata Suganami, de um ponto de vista jurídico, não se 
confunde com a chamada analogia de lei (Gesetzanalogie); trata-se, em verdade, da analogia de direito 
(Rechtsanalogie). Na primeira, pretende-se estender o direito a um caso não previsto; na segunda, translada-se 
um argumento de um sistema jurídico a outro (THIRLWAY, 2002, p. 404). 
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Ficava evidente que os Estados em desenvolvimento pretendiam criar uma 

instituição efetiva no plano internacional, que refletisse princípios de democracia 

representativa no plano interno – como um parlamento em que cada representante tem um 

voto de peso idêntico. Embora os Estados em desenvolvimento tenham se utilizado bastante 

da estrutura da ONU para as reivindicações e tentativas de implementação de princípios da 

NOEI, restava evidente que o sistema de composição e votação das Nações Unidas não havia 

seguido convenientemente o modelo fornecido por diversos parlamentos nacionais. As 

Nações Unidas representavam a idéia de que as relações internacionais são diferentes das 

relações internas, pois ficou permitido que, no plano internacional, certos Estados, 

permanentemente representados no órgão mais importante da Organização (o Conselho de 

Segurança), contassem com um voto mais qualificado, justamente pela faculdade que 

possuíam para vetar importantes deliberações das Nações Unidas.68 

Com relação à proposta de criação de uma Empresa para atuar diretamente na 

prospecção de minerais nos fundos marinhos, a analogia também se mostrava evidente com a 

existência de grandes empresas públicas no plano interno que adquiriam uma fundamental 

importância na economia interna de certos países. A proposta de criação de uma Empresa 

Internacional era a tentativa de, em nome da comunidade internacional ou da humanidade, 

criar a possibilidade de intervenção no domínio econômico internacional e trazer benefícios 

diretos para os Estados em desenvolvimento. 

Esse desejo de intervencionismo por parte de uma “instituição pública internacional” 

era notado pelos Estados desenvolvidos e por certos autores. 

Após assumir o cargo e tomar par da situação das negociações da Conferência das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, o Presidente americano Ronald Reagan passou a 

                                                
68 Poder-se-ia apontar ao menos uma aparente contradição na posição de muitos Estado em desenvolvimento que 
exigiam uma maior democracia (tal qual os moldes internos) no plano internacional, mesmo tal democracia 
sendo ausente em seus direitos internos. Esse tema, embora intrigante, foge, evidentemente, ao escopo deste 
trabalho. 
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perceber que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos se tornaria “um cartel 

internacional que monopolizaria a mineração dos fundos marinhos” (LARSON, 1982, p. 317). 

Em 1977, dois autores ligados a uma empresa de pesquisa de minerais sustentavam 

que a posição dos Estados em desenvolvimento era aquela já verificada especialmente entre 

os Estados em desenvolvimento produtores de minerais em terra. Os autores sustentavam que, 

internamente, tais países estavam conduzindo políticas bastante intervencionistas, tomando o 

Estado, em alguns casos, controle de empresas privadas de mineração. Assim, afirmavam que 

os Estados em desenvolvimento “têm desejado criar um regime internacional para os fundos 

marinhos que espelhe o que têm eles criado em casa” (CONANT E CONANT, 1977, p. 64). 

Um dos principais teóricos da NOEI no campo jurídico, Mohammed Bedjaoui, 

trazendo o quadro de um “direito administrativo internacional” e das organizações 

internacionais que poderiam ser consideradas “estabelecimentos públicos internacionais”, 

sustentava que a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos transcenderia o quadro 

tradicional. As características que, apontava ele, possuía a Autoridade, não deixavam dúvida 

de que havia uma grande associação com a idéia de empresas públicas no âmbito interno 

(BEDJAOUI, 1979, pp. 178-182). 

A Autoridade seria: (a) instituição autônoma, por deter personalidade jurídica de 

direito internacional e por sua autonomia se refletir: no plano administrativo – com estrutura 

própria, cujo elemento primordial seria a Empresa; no plano financeiro, por gerar seus 

próprios recursos, que adviriam da prospecção de metais; no plano de pessoal, pois contaria 

com quadro não apenas administrativo como também técnico e científico para conduzir as 

atividades da Empresa; (b) instituição operativa, graças à existência da Empresa, podendo 

aproveitar os recursos dos fundos marinhos, administrá-los e comercializá-los; tal função 

operativa significaria também um poder de controle e sanção sobre os particulares que 

atuassem na área dos fundos marinhos; (c) instituição paraestatal, por exercer suas funções 
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fora da área de jurisdição nacional, não sendo interestatal, porque dotada de certo poder e 

autonomia, nem supranacional, por não ditar normas obrigatórias aos Estados (pp. 182-185). 

Já após a adoção do texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, um importante comentarista uruguaio afirmava expressamente que “nós estamos na 

presença da primeira manifestação de ‘intervenção internacional’ na conduta das relações 

econômicas, paralelamente à intervenção do Estado nas economias nacionais” (PAOLILLO, 

1984, p. 148). 

O fascínio que a analogia doméstica causava em representantes de Estados e em 

autores favoráveis à criação de uma Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos 

suficientemente forte e com um braço operativo era intenso. As analogias sempre fascinaram 

juristas e não seria diferente no debate sobre os fundos marinhos. Por sua vez, aqueles que se 

opunham à criação de uma Autoridade nos moldes preconizados pelos Estados em 

desenvolvimento viam na utilização da analogia doméstica apenas um meio para reproduzir 

na esfera internacional erros da regulação excessiva do Estado na economia. 

Embora a utilização do termo “analogia doméstica” não fosse recorrente entre os 

internacionalistas da época para descrever as propostas dos Estados em desenvolvimento, o 

conteúdo dos argumentos que apoiavam ou rejeitavam tais propostas deixa evidente que a 

analogia doméstica era levada em conta. 

Mas, ainda assim, é preciso reconhecer, o recurso ou rejeição da analogia doméstica 

em relação à regulação dos fundos marinhos era ancilar ao debate mais abrangente sobre as 

idéias de uma NOEI: o uso da analogia era, em regra, definido pelo recurso ou rejeição de 

idéias que propusessem a construção de uma nova ordem econômica internacional. Nesse 

campo, havia pouca autonomia para uma discussão sobre a analogia doméstica. Era ela 

utilizada como fazendo parte de um projeto amplo que tinha a pretensão de alterar 

significativamente as bases do direito internacional. 
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A relação existente entre defesa da NOEI e defesa da analogia doméstica, como 

percebida no debate sobre os fundos marinhos, contribui para rejeitar ou ao menos atenuar 

significativamente a tese de alguns internacionalistas, como Koskenniemi, que tentaram 

estabelecer uma ligação entre o apoio a uma visão liberal do direito internacional e o recurso à 

analogia doméstica (KOSKENNIEMI, 1989, p. 68). Em verdade, em relação à questão ora em 

discussão, a analogia doméstica serviu para fundamentar uma alternativa concreta a um 

projeto liberal do direito internacional que pretendia a criação de uma Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos com papéis meramente regulatórios. 

 

4.2.6 Transferência Obrigatória de Tecnologia e Patrimônio Comum da Humanidade 
 

O tema da transferência de tecnologia apenas começou a tomar proporções realmente 

significativas quando as negociações para uma Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar estavam avançadas. A transferência de tecnologia era considerada como algo 

necessário a um futuro regime aplicável aos fundos marinhos, e disso não discrepavam 

Estados em desenvolvimento ou desenvolvidos. Contudo, após a proposta feita pelo 

Secretário de Estado americano, Henry Kissinger, de um sistema paralelo de aproveitamento, 

uma discussão mais aprofundada sobre o tema começou a se delinear. A questão de princípio 

que envolvia o tema era simples; sua implementação, porém, era deveras complexa: se a 

Empresa e as companhias privadas atuariam na área dos fundos marinhos, como viabilizar, 

nesse ambiente de competição, as atividades da Empresa senão por meio de facilitar e, se 

fosse o caso, obrigar as companhias privadas a transferirem tecnologia para mineração nos 

fundos marinhos à Empresa? 

É preciso lembrar que o próprio Henry Kissinger, ao insistir em um sistema paralelo, 

sustentou que, para o início das atividades da Empresa, os Estados Unidos apoiariam 
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disposições sobre transferência de tecnologia. Contudo, não foi especificado o conteúdo de 

tais disposições. 

Já se afirmou que a “inocência e ignorância no que diz respeito aos métodos de 

implementar sua oferta [dos Estados Unidos] resultou em um lamentável retrocesso para se 

alcançar um resultado exitoso nas negociações” (SCHMIDT, 1989, p. 161). 

Seja como for, estando colocada a proposta do sistema paralelo à mesa – e nela se 

incluindo a necessidade de consagração de disposições sobre transferência de tecnologia – os 

Estados em desenvolvimento sentiram-se mais propensos a buscar implementar um 

dispositivo já constante da Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados (art. 13), que 

punha, de maneira genérica, a transferência de tecnologia como um dos principais objetivos a 

serem alcançados para se construir uma verdadeira nova ordem econômica internacional.69 

A partir desse viés, os Estados em desenvolvimento pressionaram para a 

consagração, na futura Convenção das Nações Unidas sobre Direto do Mar, de uma 

disposição que estabelecesse não uma mera faculdade, mas uma obrigatoriedade para a 

transferência de tecnologia. Assim, companhias privadas somente poderiam aproveitar os 

recursos dos fundos marinhos caso transferissem tecnologia para a Empresa. A forma como 

tal transferência ocorreria, bem como o tipo de tecnologia a ser transferida deu azo a uma 

série de discussões que contrapunham o mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Após 

vários debates, os Estados em desenvolvimento concordaram que a transferência obrigatória 

de tecnologia ocorreria sob termos e condições comerciais justos e razoáveis, caso a 

Autoridade encontrasse dificuldades em adquirir tal tecnologia; também o conceito do que 

seria tecnologia para efeitos de transferência obrigatória foi definido. 

                                                
69 Muitos autores ligados às idéias da NOEI atribuíam um papel verdadeiramente essencial ao tema da 
transferência de tecnologia. Um desses autores chegava a afirmar que “a transferência ativa de tecnologia deve 
considerar-se como um elemento coadjuvante, senão determinante, do desenvolvimento econômico, social e 
inclusive cultural dos países hóspedes. Com isso quer-se dizer que tanta importância há de se dar a uma política 
de pleno emprego ou a uma política de fomento às exportações e substituição de importações ou a uma política 
de desenvolvimento rural, como a uma política tecnológica racionalmente aplicada para fins de melhorar a 
industrialização de um país e, por reflexo, a questão social e cultural” (PARRA MORALES, 1976, p. 282). 
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A vaga proposta americana de transferência de tecnologia referia-se apenas à 

Empresa, com o fim de garantir seu funcionamento nos períodos iniciais de atuação. 

Entretanto, em 1978, foi trazida à mesa de negociações uma proposta nova da delegação do 

Brasil que previa que as mesmas obrigações que as companhias privadas teriam de transferir 

tecnologia para a Empresa deveriam ser aplicadas aos Estados em desenvolvimento com 

potencial para a mineração na área.70 Ou seja, estes também se beneficiariam da transferência 

de tecnologia. A chamada “Cláusula Brasil” sofreu muita oposição por parte dos Estados 

desenvolvidos, especialmente dos Estados Unidos – que nela viam um perigoso precedente 

para futuras negociações.71 Os Estados em desenvolvimento, porém, mantiveram-se firmes na 

necessidade de sua consagração. Com o tempo, a Cláusula Brasil tornou-se o tema mais 

conflitivo de todas as negociações sobre transferência de tecnologia (SCHMIDT, 1989, pp. 164-

167). 

Em virtude de todas as mudanças ocorridas no tema da transferência de tecnologia a 

partir da proposta de um sistema paralelo, tornou-se claro, ao menos a partir de 1976, que um 

                                                
70 Evidentemente que foge do escopo do presente trabalho analisar as posições do Brasil na III Conferência 
quanto ao tema dos fundos marinhos. No entanto, é importante lembrar que a proposta da Cláusula Brasil 
decorria de uma tentativa pragmática atrelada a um projeto desenvolvimentista. Isso fica claro na Exposição do 
Embaixador Carlos Calero Rodrigues, Chefe da delegação Brasileira à III Conferência das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, em 29 de maio de 1980. “(…) 
Quanto à participação de fundos marinhos, nós temos tido várias preocupações. Uma delas, por exemplo, é a de 
que os países que têm tecnologia para a exploração dos fundos marinhos ficam obrigados a transferir essas 
tecnologias – e não se pode fazer isso comercialmente – tanto à empresa internacional, como aos países em 
desenvolvimento. Esta é uma medida à qual se têm oposto alguns países desenvolvidos. Esta cláusula existe 
principalmente pela atuação da delegação do Brasil, tanto que os americanos, quando a ela se referem, a chamam 
de Brazilian clause. Essa tecnologia de exploração dos fundos marinhos deve ser posta à disposição dos países 
em desenvolvimento. Dizem eles, muito matreiramente, aos países menos desenvolvidos, que isso só interessa a 
poucos países como o Brasil, ou que o Brasil não está fazendo isso pelo Terceiro Mundo e, sim, por interesse 
egoístico, o que não é verdade. Há vários países em desenvolvimento que estão preparados para adquirir essa 
tecnologia, e nós somos um deles, evidentemente. Mas, à medida que essa tecnologia for sendo transferida para 
países em desenvolvimento, irá progressivamente passando aos outros. Mas há muitos países menores do que o 
Brasil, menos avançados industrialmente, que estarão, em futuro não muito distante, em condição também de 
aproveitar isso. De modo que temos tido sempre a preocupação de procurar acomodar as nossas posições com as 
do maior número possível de países para garantir precisamente esse apoio mais geral. Creio eu, em resumo, era 
isso o que tinha a dizer”. (CANÇADO TRINDADE, 1984, p. 1999). O Brasil era um dos potenciais Estados aptos a 
aproveitar os recursos dos fundos marinhos. Sem dúvida alguma que uma disposição que permitisse a 
transferência de tecnologia para Estados em desenvolvimento colocaria em vantagem aqueles que estivessem 
mais próximos de possuir a estrutura para a condução do aproveitamento dos recursos da área – ao menos em 
curto prazo. 
71 Alguns autores chegaram a apontar que a leitura do problema por parte do Governo americano foi equivocada, 
pois a transferência de tecnologia em matéria de fundos marinhos possuía uma significação muito limitada para a 
questão ampla da transferência de tecnologia em geral (JUDA, 1979, p. 236). 
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dos eixos centrais de negociação de um regime para os fundos marinhos girava em torno do 

tema da transferência obrigatória de tecnologia. Tanto é assim que um dos principais motivos 

para que os Estados Unidos votassem contra - e seus aliados se abstivessem – do texto final 

daquilo que seria a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar foi a questão relativa 

à transferência obrigatória de tecnologia. Cabe indagar, no entanto, se a academia encarava o 

tema com tanta importância a partir de 1976, e, principalmente, se via uma conexão estreita 

entre o princípio do patrimônio comum da humanidade e a consagração da transferência 

obrigatória de tecnologia para a Empresa e para os Estados em desenvolvimento. 

Como já enfatizado, o projeto de construção de uma nova ordem econômica 

internacional também atingia temas relativos à tecnologia - a Carta de direitos e deveres 

econômicos dos Estados, por exemplo, concedia grande importância a tais temas. Já na 

década de 1970 e por influência do vocabulário “patrimônio comum da humanidade”, vários 

Estados em desenvolvimento bem como diversos internacionalistas ligados a esses Estados 

passaram a defender que a tecnologia seria, em si mesma, um patrimônio comum da 

humanidade. Nas palavras de Mohammed Bedjaoui: “[a] tecnologia é verdadeiramente o tipo 

mesmo de patrimônio comum da humanidade, uma vez que constitui a expressão do gênio do 

homem, de suas audácias e de suas conquistas, dos progressos da ciência e do saber humano 

ao largo dos séculos e acima das fronteiras dos Estados” (BEDJAOUI, 1979, p. 195). Muitos 

outros autores passaram a confirmar a necessidade de reconhecimento da tecnologia como 

patrimônio comum da humanidade. No entanto, o tema da transferência obrigatória de 

tecnologia como elemento essencial do patrimônio comum da humanidade aplicado aos 

fundos marinhos desenvolveu-se de maneira relativamente autônoma ao tema sobre a 

consagração da tecnologia como patrimônio comum da humanidade. 

A transferência obrigatória de tecnologia para funcionamento da Empresa, com o fim 

de aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos, surgiu, como já afirmado, a partir da 
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proposta de sistema paralelo e de uma maneira bastante pragmática. As idéias da NOEI 

serviram mais para justificar a necessidade de transferência obrigatória que para constituí-la. 

A diferença essencial entre consagrar a tecnologia como patrimônio comum e a transferência 

obrigatória como elemento essencial do patrimônio comum aplicado aos fundos marinhos era 

que, no primeiro caso, uma consagração de tal tipo levaria à conseqüência do livre acesso à 

tecnologia para fins de melhoramento dos padrões de vida dos povos (YARN, 1984, pp. 128-

129); por sua vez, no segundo caso, a transferência obrigatória era apenas dirigida à Empresa 

como condição para atuação na área dos fundos marinhos; nesse último esquema, a 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos não possuía faculdade para tornar a tecnologia 

de aceso livre a qualquer um que a pretendesse – a não ser aos Estados em desenvolvimento, 

sob certas condições, em virtude da Cláusula Brasil. 

A diferença entre os dois temas é reforçada pela constatação de que, no começo das 

negociações para uma Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a transferência de 

tecnologia tinha apenas um caráter “rogatório”, de estímulo aos Estados para que a 

promovessem em relação aos mais variados temas do direito do mar. Tais idéias foram 

consagradas, posteriormente, na parte XIV da Convenção – sem, contudo, ficar estabelecido 

que a tecnologia seria, em si mesma, patrimônio comum da humanidade. Após a proposta do 

sistema paralelo e em relação apenas às atividades nos fundos marinhos (Parte XI), a 

transferência de tecnologia passou a adquirir um caráter “mandatório” – o que, 

posteriormente, foi consagrado no texto final da Convenção (pp. 129-130). 

Curiosamente, no entanto, enquanto houve um debate amplo sobre a tecnologia como 

patrimônio comum da humanidade, o mesmo não ocorreu com o tema da transferência 

obrigatória de tecnologia como elemento essencial do patrimônio comum da humanidade. 

Embora os autores tenham se devotado, algumas vezes, ao tema da transferência de 

tecnologia, não ficava explícito se a transferência de tecnologia, em sua forma compulsória, 
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passava a ser considerada um elemento indispensável para a configuração do princípio. É bem 

verdade que, especialmente após o advento da Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar, muito autores defendiam a obrigatoriedade do princípio do patrimônio comum 

exatamente nos termos dispostos em tal Convenção – e a transferência compulsória de 

tecnologia foi consagrada no tratado -, mas não era usual uma abordagem específica ou clara 

do tema da transferência de tecnologia em conjunto com o princípio do patrimônio comum da 

humanidade. 

A explicação disso talvez se deva a três fatores. 

O primeiro deles tem a ver com o fato de que o tema amplo da transferência de 

tecnologia não era abordado nem na proposta de Pardo nem na Declaração de Princípios, de 

1970. Desse modo, para aqueles que pretendiam defender que a transferência de tecnologia 

era um elemento essencial do princípio do patrimônio comum havia o respaldo apenas das 

negociações que estavam em curso, e não de um instrumento formal ou de uma idéia como a 

de Pardo que havia mobilizado politicamente muitos indivíduos e representantes de Estados. 

Nesse caso, a omissão ou falta de clareza funcionariam como estratégia mais eficiente. Se as 

negociações produzissem como resultado a consagração da transferência obrigatória de 

tecnologia, os autores poderiam defender que o princípio do patrimônio comum era aquilo 

que a futura Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar dispusesse. Como se verá no 

último capítulo, alguns internacionalistas concentraram-se em criticar o Acordo de 

Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar na parte 

em que o mesmo esvaziou o conteúdo do princípio do patrimônio comum ao inviabilizar a 

transferência obrigatória de tecnologia. O argumento de que teria ocorrido um esvaziamento, 

no entanto, tinha como paradigma não as idéias de Pardo ou a Declaração de 1970, mas a 

própria Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 
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Um dos poucos autores que enfrentou diretamente a questão ainda na década de 1970 

foi o próprio Arvid Pardo. Em um artigo publicado em 1977, aparentemente acrescentando 

algo que sua proposta inicial sequer vislumbrara, afirmava que uma das características do 

conceito de patrimônio comum da humanidade era a “partilha ativa de benefícios”, e tal 

elemento não significava apenas benefícios financeiros, “mas também aqueles derivados da 

administração partilhada e da transferência de tecnologia” (PARDO, 1977, p. 516). Ao tempo 

em que o artigo foi publicado, como já visto, o debate sobre a transferência obrigatória já 

tinha se instalado nas negociações da Conferência. É importante lembrar, no entanto, que 

Pardo não se compromete com a transferência obrigatória de tecnologia, mas apenas se refere 

à transferência de tecnologia (lembre-se que a forma não-obrigatória de transferência de 

tecnologia era pouco contestada pelos Estados desenvolvidos). 

A segunda razão para a omissão ou falta de clareza dos internacionalistas na relação 

entre patrimônio comum e transferência de tecnologia reside no fato de que “a transferência 

de tecnologia para a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos representa a contraparte 

da aceitação pelos países do terceiro mundo do sistema paralelo” (BENNOUNA, 1991, p. 16). 

Essa visão das negociações para um regime para os fundos marinhos como package deal pode 

também ter influenciado os doutrinadores. Assim, as discussões do período – quando 

existentes – sobre o princípio do patrimônio comum concentravam-se na sua adequação ao 

sistema paralelo. Aceitar a compatibilidade entre o princípio e o sistema paralelo significava, 

muitas vezes, também aceitar a compatibilidade entre transferência obrigatória de tecnologia e 

patrimônio comum.  

O terceiro fator se justifica na ausência deliberada de qualquer tratamento sobre a 

noção de patrimônio comum da humanidade por certos autores, por considerarem esta como 

vaga e ambígua. De fato, houve uma produção relativamente considerável sobre transferência 

de tecnologia para o aproveitamento de recursos dos fundos marinhos entre internacionalistas 
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de Estados desenvolvidos. Mas tais análises tendiam a se concentrar em aspectos relativos à 

eficiência ou desejabilidade política da transferência obrigatória. Se se toma, de maneira 

generalizada, o comportamento dos autores ligados a Estados desenvolvidos, tal conclusão 

não parece implausível para justificar que a ausência ou parco tratamento da compatibilidade 

entre a transferência obrigatória de tecnologia e a noção de patrimônio comum da humanidade 

decorria de um descrédito generalizado da próprio noção. 

 

4.2.7 A viabilidade do aproveitamento dos recursos minerais dos fundos marinhos 
 

Já se disse que o período entre a proclamação da Declaração de Princípios, de 1970, 

e a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, é marcado por uma ênfase 

em aspectos políticos concernentes à regulamentação jurídica dos fundos marinhos. Essa 

percepção parece ser reforçada se se verifica a posição dos Estados e, especialmente, dos 

autores sobre a proximidade ou distância temporal do aproveitamento economicamente 

rentável dos recursos dos fundos marinhos. 

Em 1968, Arvid Pardo, em um artigo, afirmava que a maior parte dos fundos 

oceânicos será aproveitável e mais acessível em um futuro breve, “possivelmente nos 

próximos cinco anos” (PARDO, 1968, p. 127). Outros, embora não mencionassem o tempo 

exato, acreditavam que os recursos da área seriam passíveis de aproveitamento em poucos 

anos (CREAMER, 1968, p. 211) ou em futuro não distante (YOUNG, 1968, p. 643). Tais 

previsões certamente decorriam da influência que o já mencionado livro de John Mero 

exerceu sobre a questão relativa aos fundos marinhos – que previa que em pouco tempo os 

recursos dessa área já poderiam ser aproveitados em larga escala, sendo o aproveitamento dos 

recursos economicamente viável em um período de dez a vinte anos: entre 1976 e 1986 

(CRAVEN, 1985, p. 1148). 



209 

 

A partir da década de 1970, começam a surgir com mais vigor previsões menos 

otimistas sobre o tempo em que os recursos da área poderiam ser aproveitados. A dúvida não 

residia propriamente na capacidade tecnológica de empreender a prospecção de metais, mas 

na viabilidade econômica de tal empreitada, visto que os custos para a mineração marinha 

ainda eram extremamente altos. Seria necessário um crescimento constante da demanda por 

minerais contidos nos nódulos de manganês para que a prospecção na área passasse a ser 

considerada rentável (pp. 1148-1150). Tal demanda não aumentou na proporção necessária e 

as previsões se tornaram cada vez mais pessimistas. 

É certo que, no período, não se podia ter certezas absolutas sobre o tempo necessário 

para que se tornasse viável o aproveitamento dos recursos da área. Estudos conflitantes 

poderiam mostrar um quadro mais ou menos favorável. No entanto, as negociações para um 

regime aplicado aos fundos marinhos, a partir de 1970, não se concentrava, em absoluto, na 

questão do tempo necessário para surgir a viabilidade econômica; o tempo era levado em 

consideração, mas perdia espaço para considerações mais políticas sobre o regime então 

emergente. Assim, a postura que saiu vencedora – apoiada em especial pelos Estados em 

desenvolvimento – sustentava a necessidade de regular internacionalmente desde já os fundos 

marinhos, ainda que pudesse ser longa a espera por um aproveitamento economicamente 

viável. Em outros termos, era distante, para muitos Estados, a possibilidade de aferir os 

benefícios – acaso existentes – oriundos da mineração marinha. A reformulação do direito 

internacional pelas idéias da NOEI – criando-se uma instituição internacional permitindo um 

voto igualitário aos Estados e com um braço operacional para atuar na área dos fundos 

marinhos – era tarefa mais essencial. 

Entre os autores, as coisas não aconteciam de maneira diferente. Embora alguns, no 

período entre 1970 e 1982, mostrassem-se otimistas acerca do tempo necessário para se 
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alcançar a viabilidade econômica, com o passar dos anos, tornou-se nitidamente prevalecente 

um pessimismo quanto à questão. Alguns exemplos confirmam essa interpretação. 

Já em 1970, Armand de Mestral apontava que as grandes dificuldades para 

prospecção de minerais nos fundos marinhos não eram tecnológicas. Tomando como exemplo 

o desenvolvimento rápido da tecnologia aeroespacial, acreditava que o mesmo poderia 

acontecer com a tecnologia voltada aos fundos marinhos. No plano econômico, no entanto, já 

demonstrava dúvidas sobre a viabilidade da mineração (MESTRAL, 1970, p. 645). 

Ao criticar, em 1970, as visões otimistas sobre o aproveitamento dos nódulos 

polimetálicos nos fundos marinhos, Sebastian Gibson sugeria cautela na abordagem da 

questão, na medida em que apontava para a importância de se verificar a influência da 

extração de metais no mercado internacional e também o custo necessário para as atividades 

de prospecção. Ele também acreditava que as atividades de mineração não trariam 

prosperidade maior para os Estados em desenvolvimento (GIBSON, 1976, pp. 669-670). 

Para Elisabeth Mann Borgese, já em 1981, a mineração nos fundos marinhos 

demoraria para se iniciar, em virtude da situação econômica mundial, aí se incluindo a oferta 

em larga escala, a depressão dos preços e a instabilidade do mercado de metais. Ao oferecer 

esse quadro, a autora insistia que era preciso, ainda, remodelar o papel da Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos, de modo a não torná-la apenas letra morta (BORGESE, 

1981, pp. 401-406). 

Curiosamente, em 1979, um artigo de Paul Saffo, ainda tomava uma perspectiva 

otimista sobre o tempo em que o aproveitamento dos nódulos de manganês seria 

economicamente viável. Para ele, “eventos ocorridos em 1974 indicavam que a mineração dos 

fundos oceânicos era tanto tecnologicamente factível como economicamente atrativa”. Para 

ele, “desde aquela data, o início da fase de pré-produção final da mineração dos fundos 
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oceânicos tinha envelhecido (stailed) pelo estado incerto do direito internacional aplicável ao 

regime dos fundos marinhos” (SAFFO, 1979, p. 492-493). 

De fato, no período entre 1970 e 1982, os internacionalistas mostravam-se mais 

preocupados em definir como seria a estrutura da Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos do que pensar no momento em que iria ela iniciar efetivamente suas atividades. 

Essa politização do tema ajudou a criar uma instituição que fugia dos moldes prevalecentes 

em idéias sobre economia de mercado. 

 

4.3  O patrimônio comum da humanidade e a analogia privada 
 

Não é preciso muito esforço para perceber que o direito internacional deve muito de 

suas normas a uma série de analogias estabelecidas com normas existentes de direito privado 

interno. Por essa mesma razão, a influência de conceitos de direito privado na percepção que 

Estados e autores tinham diante do surgimento de algo novo como o patrimônio comum da 

humanidade foi significativa. 

Embora a influência do direito privado seja identificável no direito internacional 

desde seus primórdios – antes mesmo de surgirem as primeiras idéias que buscavam 

estabelecer a analogia doméstica -, apenas no início do século XX surgiu um estudo 

sistemático de impacto sobre a questão. Tal estudo exerceu grande influência no pensamento 

jurídico internacional, e não poderia deixar de aqui ser referenciado resumidamente. 

Hersch Lauterpacht, originalmente em 1927, fez publicar seu Private law sources 

and analogies of international law. O estudo, resultado de uma tese de doutorado defendida 

em 1925 na Universidade de Londres, pretendia ser uma alternativa consistente a idéias 

positivistas que ainda geravam enorme influência entre doutrinadores internacionalistas. Mais 

especificamente, o objetivo que Lauterpacht buscava era demonstrar que, na prática do direito 
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internacional – especialmente na prática judicial – as analogias de direito privado eram 

amplamente utilizadas, embora muitos autores, em teoria, e por influência de idéias 

positivistas, rejeitassem ou se sentissem embaraçados em utilizarem-se das analogias 

(LAUTERPACHT, 1970, p. vii). 

A leitura de Lauterpacht da influência do positivismo na rejeição das analogias 

privadas no direito internacional fundava-se na idéia de que um sentido de pureza científica e 

auto-suficiência não poderiam ser alcançados se fosse permitida uma influência de outros 

ramos jurídicos no direito internacional. Tais idéias positivistas, no entanto, iam de encontro 

ao pensamento dos próprios fundadores do direito internacional. Lauterpacht demonstrava 

que, embora a preocupação dos fundadores pudesse não ser bastante sistemática no que se 

refere à utilização das analogias privadas, eram elas utilizadas freqüentemente (pp. 8-17). Até 

mesmo autores modernos positivistas entravam em contradição na questão, pois rejeitavam as 

analogias privadas na forma, mas adotavam-nas na substância (pp. 51-54). Desse modo, 

Lauterpacht apoiava a tese que não apenas na prática dos Estados, mas também na teoria 

daqueles que rejeitavam as analogias privadas, essas mesmas analogias eram defendidas. 

Mas, além de argumentos positivistas, as analogias privadas sofriam ataque, segundo 

o autor, por parte daqueles que adotavam o argumento de que o direito internacional possuía 

um caráter especial, sendo diferentes: (a) os interesses protegidos por esse ramo em 

comparação com o direito interno - aí se incluindo o direito privado – (b) os sujeitos de direito 

internacional e direito interno. A tais argumentos, Lauterpacht respondia que gradualmente a 

idéia de que o direito internacional e o direito interno podem atuar em relação aos mesmos 

interesses vinha ganhando consistência; no que se refere aos sujeitos, lembrava que cada vez 

mais era reconhecido que insurgentes, piratas, criminosos de guerra, a Santa Sé, a Liga das 

Nações bem como outros indivíduos ou entidades estavam sendo considerados pelo direito 

internacional (pp. 71-79). 
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No decorrer da obra, Lauterpacht enfatiza mais intensamente as instâncias em que a 

analogia privada foi utilizada no direito internacional e poderiam ser percebidas no 

ordenamento jurídico positivo de sua época. A definição de analogia que adotava era simples 

e curta: “identidade ou similaridade de proporção” (p. 83). Para ele, “não há uma absoluta 

cogência lógica no processo de analogia jurídica (...) É um método indutivo e experimental 

sujeito à correção. Mas seu fundamento é seguro (sound), baseado como ele é numa rocha 

sólida de lógica jurídica e nos princípios de justiça jurídica (legal justice) comuns a todo o 

direito. Como tal, ela é um veículo do progresso (...)” (p. 84). 

O próprio Lauterpacht tinha consciência de que o uso das analogias de direito 

privado poderia debandar para excessos. Assim, com o fim de tais excessos serem evitados, 

ressaltava quatro pontos: (1) as analogias devem ser conduzidas levando em conta princípios 

gerais de direito privado encontráveis não apenas em um único sistema jurídico, mas nos 

principais sistema jurídicos; (2) nem toda relação entre Estados possui uma contraparte no 

direito privado, como seria o caso da extradição e do direito da guerra; (3) o recurso à 

analogia seria desnecessário quando soluções de casos pudessem ser encontradas a partir da 

dedução lógica de regras existentes de direito internacional ou com o uso da analogia 

tomando em conta essas próprias regras; (4) certas analogias seriam imprecisas porque falta 

ao sistema um órgão judicial compulsório que determine o que é o direito internacional, ou 

uma autoridade central para fazê-lo cumprir (pp. 84-86). 

Lauterpacht se concentrava, basicamente, nas analogias privadas que poderiam ser 

consideradas como princípios gerais de direito. Sua argumentação se sustentava na idéia de 

que o art. 38 (3) do Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional72 abria a 

possibilidade de argüir, internacionalmente, a existência de princípios gerais de direito com 

base na analogia privada. 

                                                
72 Tal dispositivo estabelecia que a Corte, ao julgar casos, aplicaria “os princípios gerais de direito reconhecidos 
pelas nações civilizadas” (PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE, 1920). 
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A Hersch Lauterpacht, portanto, pode-se atribuir a paternidade na reinauguração no 

interesse sobre a analogia privada.73 Contudo, é de se notar que o foco de sua atenção era a 

identificação de analogias privadas para perceber a existência de princípios gerais de direito; 

sua obra passava ao largo do uso das analogias privadas, por exemplo, para forçar ou incitar a 

construção de um regime jurídico convencional ou costumeiro para determinado tema. 

No debate sobre os fundos marinhos, internacionalistas referiram-se à analogia 

privada diversas vezes, seja para dizer que a mesma se aplicava à região dos fundos marinhos, 

seja para desautorizar aqueles que isso faziam. 

Mas nesse debate, além de a analogia privada ter uma conotação mais ampla que 

aquela enfatizada por Lauterpacht, o contexto jurídico em que se desenvolveu foi bastante 

diferente. 

Ao tempo de Lauterpacht, a defesa da utilidade da analogia doméstica recaía sob 

aqueles que se opunham a correntes positivistas, especialmente positivistas-voluntaristas, que 

viam no uso de princípios de direito privado a possibilidade de impor aos Estados normas a 

que eles não consentiram expressamente no plano internacional. Nos debates sobre os fundos 

marinhos, a analogia privada era normalmente utilizada pelos autores que se apoiavam no fato 

de não haver norma obrigatória consentida a regular os fundos marinhos. Em alguns casos, 

seria possível associar alguns autores voluntaristas ao uso da analogia privada. Por sua vez, 

muitos dos autores que rejeitavam a analogia privada eram, ao menos, bastante flexíveis 

quanto à necessidade de os Estados manifestarem expressamente sua vontade para se verem 

obrigados por um regime jurídico aplicados aos fundos marinhos. 

                                                
73 Já foi afirmado que a grande maioria dos internacionalistas aceita implicitamente o argumento de Lauterpacht 
sobre a existência das analogias de direito privado no direito internacional. Ademais, a prática judicial da Corte 
Internacional de Justiça reconhece a influência do direito privado no direito internacional (LESAFFER, 2005, p. 
31). Por outro lado, não se pode deixar de pensar que, escrita nos dias de hoje, a obra de Lauterpacht sofreria, 
possivelmente, sérias críticas por basear-se na necessidade do recurso a conceitos de direito privado 
desenvolvidos eminentemente na Europa. 
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Sabe-se que desde ao menos Grocius, a tese de que o alto-mar estaria submetido a 

um regime de liberdade se fixou de maneira consistente no direito internacional.74 A fim de 

chegar a essa conclusão, alguns argumentam que Grocius defendia a natureza do alto-mar 

como res communis (v.g. MELLO, 2001, p. 15; DUPUY, 2000, 638), em contraposição a uma 

natureza res nullius. Em torno dos dois conceitos, várias batalhas doutrinárias se 

desenrolaram no correr dos séculos.75 

Parece certo, no entanto, que o direito internacional positivo não se comprometeu 

com a tese da natureza res communis, mas apenas com o princípio de que o alto-mar estaria 

submetido a um regime de liberdade, como deixam claro, inclusive a Convenção de Genebra 

sobre o Alto-Mar, de 1958 e mesmo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

de 1982 (MELLO, 2001, pp. 17-19). 

Afora as pretensões dos Estados quanto a um mar territorial e, posteriormente, uma 

zona contígua, o argumento da liberdade dos mares persistiu por longos anos, não sendo 

contestado e se convertendo, inclusive, em norma costumeira. No século XX, a reivindicação 

pelos Estados Unidos de uma plataforma continental e de uma área de jurisdição sobre pesca 

novamente contestava o princípio da liberdade. No caso específico da plataforma continental, 

rapidamente surgiu a tese de que estas se constituíam prolongamentos dos continentes. Se 

assim o era, restava evidente que o Estado deveria possuir na plataforma o mesmo tipo de 

jurisdição que exercia em terra firme. Contudo, a tese da extensão natural dos continentes não 

poderia ser aplicada às altas profundidades marinhas, que definitivamente não eram 

prolongamentos continentais. Com isso, a regulamentação dos fundos marinhos necessitava 

                                                
74 Embora, na atualidade, alguns coloquem em dúvida a coerência de Grocius na defesa da tese da liberdade dos 
mares. Ver ZEMANECK, 1999, pp. 48-60. 
75 O uso dos dois conceitos originários do direito romano deu-se de maneira adaptada. Como agudamente 
apontava Carl Schmitt: “Os conceitos de direito de águas romano-civilista, surgidos em uma civilização costeira, 
tiveram necessariamente de se converter, ante os novos oceanos mundiais, em um jogo vazio. Um bom 
historiador [Adolf Rein] da luta em torno ao Novo Mundo assinalou que os piratas e corsários dos séculos XVI e 
XVII modificaram o princípio de que os oceanos pertencem a todos ‘dando-lhe o sentido de uma liberação de 
obrigações morais e legais’” (SCHMITT, 2002, p. 167).  
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de uma disciplina diferenciada daquela aplicada à plataforma continental (BROWN, 1983, 530-

531). 

Algumas teses surgiram para explicar o regime que se aplicaria às altas 

profundidades marinhas. Alguns pensavam que tais áreas (ou os recursos dessas áreas) 

deveriam ser tratadas como território a ser ocupado (ou coisa a ser apropriada), o que levava à 

conclusão de que era aplicável uma natureza de res nullius. Outros acreditavam que o regime 

a ser aplicado aos fundos marinhos deveria ser o mesmo do alto-mar, ou seja, res communis.76 

Um terceiro grupo recorria à analogia privada não atrelada aos conceitos de res communis ou 

res nullius, mas de outros como res publicae. Havia também aqueles que, ao partir do 

pressuposto de que ao alto-mar se aplicava um regime de liberdade, não sendo nem res nullius 

nem res communis, advogavam que o mesmo regime de liberdade deveria ser aplicado aos 

fundos marinhos. Ainda se poderia identificar um grupo que rejeitava as analogias privadas e 

o princípio da liberdade dos mares, para estabelecer que os fundos marinhos deveriam ser 

considerados como patrimônio comum da humanidade - não atrelado a nenhuma das antigas 

noções. 

No plano da prática estatal, é possível identificar o início de um debate sobre a 

natureza dos fundos marinhos levando em conta a analogia privada já em 1968. Naquele ano, 

em um pronunciamento perante a Assembléia-Geral das Nações Unidas, o Embaixador 

                                                
76 É importante lembrar que, especialmente durante a primeira metade do século XX, um debate entre autores se 
desenrolou acerca da questão da natureza dos fundos marinhos. O debate girava em torno da atribuição à área do 
caráter res nullius ou res communis. Resumindo o debate, Hersch Lauterpacht, em 1950, afirmava que a posição 
dos autores era, com exceção de exemplos isolados, fundada em bases doutrinárias, uma vez que não havia 
prática estatal sobre o assunto. Para o autor, as áreas submarinas, diferentemente do alto-mar, “não são res 
omnium communis. Na medida em que podem, de maneira consistente com as regras de direito internacional no 
tema da aquisição de título territorial, tornar-se sujeitas à soberania do Estado – embora não de todo Estado”. Ele 
também negava a natureza res nullius das áreas submarinas. É imperioso notar, contudo, que o objetivo de 
Lauterpacht nesse artigo era estabelecer a legalidade das reivindicações – à época crescentes – sobre as 
plataformas continentais. Sua conclusão era de que nenhuma norma de direito internacional impedia as 
reivindicações, desde que respeitado o critério da adjacência. Nesse sentido, quando se referia a áreas 
submarinas, estava a se referir, em conjunto, à plataforma continental e às demais áreas relativas ao solo e ao 
subsolo marinhos – aí se incluindo as grandes profundidades marinhas (LAUTERPACHT, 1950, pp. 398, 414). 
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Amerasinghe, do Ceilão, Presidente do Comitê para os Fundos Marinhos das Nações Unidas, 

afirmava: 

 

“Tão importante quanto a definição dos limites da área, que estamos considerando, é a determinação 
do status jurídico da área. Nós concordamos com a opinião de que nem o conceito de res nullius nem 
o de res communis omnium são apropriados no que diz respeito à área. Res nullius a tornaria a presa 
da competição internacional pela proposição de reivindicações de soberania nacional sobre tais 
porções da área, de modo a que qualquer Estado pudesse adquiri-las e mantê-las. 
A aplicação do conceito de res communis omnium, por outro lado, dificultaria o aproveitamento dos 
recursos da área, de modo que todas as nações estariam habilitadas a uma porção não dividida do 
todo, e um acordo sobre os meios do aproveitamento e a partilha do produto do aproveitamento seria 
impossível. O que precisamos é adotar um conjunto de princípios que tenham como disposição 
cardeal o reconhecimento dessa área como o patrimônio comum de toda a humanidade, um 
patrimônio [heritage] confiado a toda humanidade” (UNITED NATIONS, 1996, p. 40). 

 

Na mesma sessão, a delegação brasileira ressaltava que a área não poderia ser 

considerada nem res communis nem res nullius, mas um patrimônio comum da humanidade 

(p. 45); a delegação da Líbia, ao rejeitar a aplicação dos dois conceitos, avançava a idéia de 

que a área poderia ser regida pelo conceito de res universitatis ou res publicae – ambos 

oriundos, frise-se, do direito romano (p. 59); por sua vez, na voz de sua delegação, a Finlândia 

rejeitava a aplicação do conceito de res nullius à área, sustentando que esta deveria ser 

utilizada em benefício de toda a humanidade, levando em especial consideração as 

necessidades especiais dos Estados em desenvolvimento (p. 61); e, também criticando o uso 

do conceito de res nullius, a delegação de Trindade e Tobago via como única alternativa para 

a área a sua consideração como propriedade de todas as nações e a criação de arranjos 

institucionais para o aproveitamento de seus recursos e distribuição eqüitativa de suas 

riquezas. 

Em sessões subseqüentes da Assembléia-Geral, o tema ainda era recorrente, 

especialmente nos pronunciamentos de delegações de Estados em desenvolvimento. Mas, 

desde o início, era possível identificar que não havia uma percepção uniforme sobre o que 

significavam os termos, especialmente o conceito de res communis. Os pronunciamentos do 

Uruguai e da Etiópia expressam bem essa falta de uniformidade. Para a Etiópia, à área dos 
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fundos marinhos deveria ser consagrado um regime de res communis, que significaria uma 

“propriedade comum a ser utilizada para e nos interesses da comunidade internacional de 

nações dentro do quadro da cooperação internacional e não em competição” (p. 131). Por sua 

vez, a delegação do Uruguai, ao rejeitar a aplicação do conceito de res communis aos fundos 

marinhos, definia-o como “bens ou recursos não passíveis de serem possuídos privadamente, 

mas reservados para uso comum por todos os homens, tal como a luz, o ar e a água corrente, 

que não podem ser possuídos exclusivamente e completamente, embora parte deles possa ser 

usada ou gozada por qualquer um” (p. 125). 

Também na Assembléia-Geral, mas no ano de 1970, o Japão – Estado que possuía 

amplos interesses na mineração dos fundos marinhos – parecia associar o conceito de 

patrimônio comum ao de res communis ao afirmar que “se é para essa propriedade (asset) da 

humanidade continuar a servir os interesses da humanidade como um todo e não aos 

interesses de Estados particulares ou um grupo de Estados que reivindica o domínio exclusivo 

sobre parte desta res communis (...)” (p. 185). 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, a referência aos 

conceitos passou a se escassear. No entanto, alguns pronunciamentos sobre a matéria ainda 

foram ouvidos, como o da delegação de Camarões, em 1973, que defendia o conceito de 

patrimônio comum ao rejeitar os conceitos de res communis e res nullius (p. 292). Em sentido 

similar também se pronunciou o Equador (pp. 300-301). Ainda na mesma sessão, o 

Representante de Madagascar afirmava que o conceito de patrimônio comum não era novo, 

pois o direito do mar já reconhecia o conceito de res communis (p. 297). 

Embora tais declarações demonstrem que os Estados em desenvolvimento não 

possuíam uma posição uniforme em relação ao uso e à rejeição da analogia privada em 

relação aos fundos marinhos, boa parte do grupo se conduzia no sentido de afirmar que o 

conceito de patrimônio comum da humanidade não possuía nem uma natureza de res 
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communis e nem de res nullius. Essa posição aparentemente majoritária dos Estados em 

desenvolvimento coadunava-se perfeitamente aos esforços para a construção de uma nova 

ordem econômica internacional, que também implicava em uma alteração radical dos 

princípios de direito internacional então existentes: o patrimônio comum da humanidade seria 

um novo conceito para um novo direito internacional. No entanto, não se pode afirmar que a 

rejeição da analogia privada tenha sido fruto direto das idéias de construção de uma nova 

ordem internacional, pois antes mesmos da formulação consistente de uma NOEI, já se 

rejeitava a analogia privada; esta era adaptável, no entanto, às idéias da NOEI. 

Entre os doutrinadores, o debate sobre o uso da analogia privada iniciou-se com mais 

vigor apenas após a aprovação da Declaração de Princípios, de 1970. Foi com tal declaração, 

como se verá no próximo item, que a questão da existência, do ponto de vista jurídico, da 

noção de patrimônio comum da humanidade, colocou-se de maneira definitiva. A partir desse 

quadro, tornava-se mais premente saber a natureza do patrimônio comum – estabelecido na 

Declaração – como res communis, res nullius, outro conceito retirado da analogia privada, ou 

mesmo nenhum deles. 

A questão da natureza jurídica do princípio do patrimônio comum será um tema 

fundamental no debate jurídico sobre a questão dos fundos marinhos até mesmo após a 

conclusão das negociações para uma Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 

1982. Isso se explica porque, entre 1970 até a adoção do texto final da Convenção, o regime 

de patrimônio comum da humanidade ainda precisava ser desenvolvido; daí o interesse em ser 

analisada a questão. A partir de 1982, o tema continua na agenda dos especialistas dedicados 

ao tema dos fundos marinhos, pois era necessário explicar a natureza do princípio do 

patrimônio comum em relação aos Estados – especialmente os desenvolvidos – que rejeitaram 

a forma com que o tema foi versado na Convenção de 1982. Daí a necessidade em explicar a 

natureza de um regime de patrimônio comum fora daquele tratado. 
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Já em 1972, o internacionalista alemão Günter Jaenicke analisava o princípio do 

patrimônio comum como estabelecido na Declaração de Princípios de 1970, utilizando-se da 

analogia privada. Ao detalhar o estado do debate sobre os fundos marinhos, descrevia três 

posições existentes: a aplicação do regime do alto-mar à região; a sujeição dos fundos 

marinhos à apropriação e; a extensão das plataformas continentais até o limite de outras 

plataformas continentais. Ao filiar-se à primeira corrente, sustentava que se poderia extrair 

das Convenções de Genebra de 1958 sobre Direito do Mar que todas as partes do mar, exceto 

aquelas sujeitas à jurisdição nacional, permaneceriam como res communis. Lembrava, no 

entanto, que desde a adoção de várias resoluções pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, 

não era mais necessário tomar partido na questão de se os fundos marinhos possuíam natureza 

de res communis, pois, desde então, esta área passava a ser patrimônio comum da 

humanidade. Mas concluía – de uma maneira um tanto circular -, voltando à analogia 

doméstica, que havia um consenso de que “o solo oceânico e seu subsolo devem ser 

considerados da mesma maneira que o alto-mar como uma res communis não submetida à 

ocupação nacional ou controle soberano nacional de qualquer tipo” (JAENICKE, 1972, pp. 67-

68). 

Em artigo publicado em 1973, o internacionalista americano Frederick Goldie 

defendia ardorosamente a tese de que os fundos marinhos além do limite da jurisdição 

nacional deveriam ser considerados como passíveis de apropriação e, portanto, deveriam ser 

considerados terra nullius. Tomando como base precedentes do direito americano sobre 

aquisição de direitos de mineração e o tratamento dado ao arquipélago de Spitzbergen – em 

que se teria reconhecido, no direito internacional, direitos de mineração sobre uma área 

definida como terra nullius – sustentava que uma empresa que procedesse ao aproveitamento 

dos recursos minerais encontrados nos fundos marinhos poderia reivindicar o direito sobre a 

área em que tais recursos se encontravam. Sua tese também era sustentada, afirmava, pela 
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existência da regra tradicional qui prior est tempore potior est jure (o primeiro no tempo é o 

primeiro no direito) (GOLDIE, 1973, pp. 799-815). 

Para o autor, o direito de uma empresa reivindicar direito de mineração sobre os 

fundos marinhos possuía natureza costumeira ou, ainda, deveria ser considerado um princípio 

geral de direito como estabelecido no art. 38 (1) (c) do Estatuto da Corte Internacional de 

Justiça. Ademais, sustentava que o reconhecimento de tais direitos produziria estabilidade e 

não a anarquia que surgiria da aplicação do princípio da liberdade dos mares à área (pp. 815-

816). Embora levasse em conta a existência da Declaração sobre a Moratória, de 1969, e a 

Declaração de Princípios, de 1970, defendia que tais instrumentos não eram obrigatórios – 

além de o conceito de patrimônio comum da humanidade ser problemático. Elas não teriam o 

condão de impedir que Estados, por meio de empresas nacionais suas, exercessem seus 

direitos de propriedade. A tentativa de impedir tal exercício seria um “confisco”, em 

contradição ao que prescrevia o direito internacional (pp. 816-821). 

É de se notar que a tese de Goldie era fundada numa pressuposição da existência de 

uma norma costumeira. A pesquisa empreendida por ele a fim de concluir que havia uma 

norma costumeira era parca e pouco representativa, no sentido em que considerava a prática 

de poucos Estados. Essa atitude – defesa da existência de uma norma costumeira como um 

dado a priori -, como se verá, será muito freqüente entre certos internacionalistas. 

Entre 1975 e 1976 travou-se um debate que envolveu um internacionalista chileno, 

Gozalo Biggs e outro americano, Gary Knight. O debate, publicado nas páginas do periódico 

dedicado ao direito internacional da American Bar Association, International Lawyer, 

terminou, em última análise, se centrando sobre a natureza jurídica dos fundos marinhos. 

Em seu primeiro artigo, Biggs devotava a atenção a aspectos gerais do regime a ser 

aplicado aos fundos marinhos. Apenas em uma pequena passagem utilizava-se expressamente 

da analogia doméstica de res nullius para rejeitá-la. Ao descrever o significado do conceito de 
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patrimônio comum da humanidade, sustentava que a aceitação geral do mesmo tinha posto 

fim ao debate sobre se os fundos marinhos constituíam-se “res nullius, sujeitos à ocupação ou 

prescrição ou eram res communis, como o alto-mar.” (BIGGS, 1975, p. 280). 

Gary Knight, baseando-se no pronunciamento de autoridades americanas, sustentava 

– algo com que parecia concordar – que a posição do país era de que os recursos encontrados 

nos fundos marinhos eram res nullius (KNIGHT, 1973, pp. 751-753). A posição era defendida 

porque, no artigo de Biggs, ficava afirmado que a postura americana mostrava-se favorável à 

regulação internacional dos fundos marinhos. E essa afirmação era fundada em uma citação 

de Gary Kinght (BIGGS, 1975, pp. 280-281). 

A réplica de Biggs dedicou-se a contestar o caráter de res nullius da área dos fundos 

marinhos. Com certa estupefação e ironia, afirmava: “[c]omo se o desenterramento de 

Grocius não fosse suficiente, estamos sendo agora dragados à velha Roma em busca de uma 

justificativa jurídica para a ação nos fundos marinhos. Res nullius em 1976?” (BIGGS, 1976, p. 

311). Para ele, patrimônio comum da humanidade seria o oposto de res nullius. O conceito de 

res nullius e da ocupação aplicada no direito minerário interno não teria universalidade 

suficiente para ser aplicada no direito internacional. Ademais, enfatizava, referindo-se a 

exemplos da prática estatal e citando, inclusive, Goldie, que não havia precedentes suficientes 

no direito internacional para sustentar que aos fundos marinhos se aplicaria o conceito de res 

nullius (pp. 313-314). 

Adotando uma postura mais cautelosa que a defendida por Goldie e Knight, 

Sebastian Gibson, em 1976, buscava sustentar a possibilidade de empresas procederem ao 

aproveitamento de recursos dos fundos marinhos mesmo ante a ausência de um regime 

convencional para a área e ante a existência de Resoluções da Assembléia-Geral das Nações 

Unidas sobre o tema, como a Declaração de Princípios de 1970. Com esse intuito, empreendia 
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duas estratégias: analisar aquela possibilidade com base no direito internacional costumeiro e 

no direito internacional convencional então vigentes. 

Levando em conta uma quantidade maior de prática estatal que Goldie, Gibson 

afirmava que, com base no direito costumeiro, as atividades de um único navio de 

recuperação, exploração e avaliação de nódulos feitas com diligência razoável e com a 

intenção de exercer direitos sobre a área reivindicada (também razoável, no que se refere ao 

seu tamanho), “podem constituir uma ocupação efetiva à luz do caráter inacessível do 

território”. No entanto, lembrava que a ocupação efetiva sem a aquiescência da comunidade 

internacional não seria suficiente para conceder direitos exclusivos ao ocupante da área 

(GIBSON, 1976, pp. 680-681). A empresa privada, poderia, ainda segundo o autor, reivindicar 

direitos sobre a área em nome dos Estados Unidos (p. 686). Via-se, assim, que Gibson ao 

menos não excluía a possibilidade de aplicação do conceito de res nullius aos fundos 

marinhos. 

Tomando como base o direito internacional convencional, Gibson sustentava que os 

trabalhos preparatórios da Convenção de Genebra sobre o alto-mar, de 1958, apoiavam a tese 

de que uma das liberdades dos mares – embora não expressa no texto daquele tratado – era a 

do aproveitamento dos recursos do solo e subsolo marinhos abaixo do alto-mar (p. 688). 

Desse modo, não haveria incompatibilidade entre o aproveitamento unilateral de recursos dos 

fundos marinhos e as liberdades marinhas – ao contrário, poderia ser considerado mesmo o 

exercício de uma dessas liberdades. 

O artigo era pragmático o suficiente para desenvolver uma argumentação que 

defendesse o aproveitamento unilateral dos recursos seja pela defesa do conceito de res 

nullius, seja pela defesa de uma liberdade dos mares com base puramente convencional e, 

portanto, pouco comprometida com o conceito de res communis. 
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Um artigo que contestava seriamente as teses baseadas nos conceitos de res 

communis e res nullius, bem como o próprio recurso às analogias privadas, foi publicado em 

uma importante revista jurídica americana, em 1977. O trabalho, de autoria de Steven Burton, 

partia do pressuposto de que a tese de que os fundos marinhos seriam regidos pelo conceito de 

res nullius era majoritária em relação à tese rival da natureza res communis (BURTON, 1977, 

pp. 1151-1153). 

Para o autor, res nullius significava “uma coisa pertencendo a ninguém”, ou “terra 

pertencendo a ninguém” na sua variante de terra nullius. Tomando como referência muitos 

exemplos de prática estatal, Burton sustentava que o conceito não poderia se aplicar aos 

fundos marinhos e nem a seus recursos. Ademais, as normas positivas de direito internacional 

não corroboravam a aplicação do conceito no contexto, seja para reconhecer a sujeição à 

apropriação tanto de áreas dos fundos marinhos, como dos recursos lá encontrados. Lembrava 

ainda, pejorativamente, que o conceito de res nullius tinha sido usado na expansão 

colonizadora da Europa para o resto do mundo (pp. 153-1159). 

Quanto ao conceito de res communis – que definia como “uma coisa que pertence a 

todos em comum e que não pode ser apropriada”, também defendia sua inaplicabilidade aos 

fundos marinhos. Ele parecia acreditar que o conceito de patrimônio comum da humanidade 

como defendido pelos Estados em desenvolvimento poderia ser considerado como possuidor 

de uma natureza de res communis (BURTON, 1977, pp. 1151-1161). Assim era defendido, não 

obstante vários pronunciamentos feitos por várias delegações de Estados em 

desenvolvimento, em diversos órgãos multilaterais, de que patrimônio comum da humanidade 

não se confundia com o conceito de res communis (pp. 1159-1165). 

A crítica aos conceitos era também fundada numa inadequação, ao caso, ou mesmo 

num abuso na utilização da analogia privada (pp. 1161-1168). 
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Alguns internacionalistas, embora não se comprometessem com a tese de que os 

fundos marinhos teriam natureza de res nullius ou res communis, reproduziam o debate, 

contribuindo para que o mesmo se perpetuasse no discurso jurídico internacional. É o caso, 

por exemplo, de Wolfgang Hauser, que trazia um panorama da questão em 1978. 

Para Hauser, a maioria dos autores de Estados desenvolvidos defendia que haveria 

uma liberdade, com base no direito costumeiro, para o aproveitamento dos recursos dos 

fundos marinhos para aqueles que tivessem interesse em mineração na área. Para essa 

corrente, “nódulos de manganês são res nullius, os quais podem ser capturados por qualquer 

um. Essa posição é derivada da doutrina tradicional da liberdade dos mares; contudo, esse 

grupo está dividido em saber se qualquer um pode adquirir direitos exclusivos de mineração”. 

De outro lado, haveria os que se oporiam ao regime de liberdade, considerando os recursos 

dos fundos marinhos como res communis. Em apoio a tal posição, estariam a Resolução sobre 

a Moratória e a Declaração de Princípios, que teriam adotado o princípio do patrimônio 

comum da humanidade (HAUSER, 1978, pp. 761-762). 

Assim como Burton, o autor explicava o conceito de patrimônio comum da 

humanidade com recurso à analogia privada de res communis. 

Outros autores, adotando uma postura crítica, percebiam que o patrimônio comum da 

humanidade poderia ser uma maneira de se fugir da analogia privada, mas que na prática não 

conseguia sê-lo. Era o caso de Christian Caubet, que escrevia: “[e]m tese, a teoria apresenta-

se como uma tentativa original. Ela marcaria uma ruptura em relação ao D.I. anterior e a suas 

tendências privatistas; ou seja: no sentido de cada Estado-Nação aplicar a marca de sua 

soberania a todo e qualquer espaço ainda não dependente de outro Estado” (CAUBET, 1977, p. 

95). Mas a autor sustentava que, na prática estatal, as coisas aconteceriam de maneira 

diferente. Desse modo: “[a] teoria do patrimônio comum da humanidade representa a última 

faceta da teoria da res communis” (p. 102). 
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A abordagem de Caubet fundava-se na idéia de que o patrimônio comum da 

humanidade não havia sido levado às últimas conseqüências, estando submetido ao jugo das 

grandes potências. Embora a analogia privada fosse valorada negativamente, nenhum 

argumento mais detido era trazido para contestar, em suas bases, o recurso ao direito privado 

no direito do mar.  

Quando, em 1979, as negociações para uma Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar estavam avançadas, Paul Saffo publicava um artigo indagando sobre as 

possibilidades de aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos na ausência de um 

tratado. Eram consideradas por ele três possibilidades. A primeira delas significava tratar os 

recursos com base na liberdade dos mares, podendo, portanto, ser apropriados por qualquer 

Estado; para ele, a essência da doutrina da liberdade dos mares era que o alto-mar deveria ser 

considerado como res communis. A segunda possibilidade era um Estado reivindicar 

soberania sobre parte dos fundos marinhos, que se fundava na idéia de uma crescente 

extensão das plataformas continentais. Quanto à terceira possibilidade, tratava-se de um 

Estado reivindicar jurisdição sobre áreas dos fundos marinhos com o propósito de promover o 

aproveitamento exclusivo dos recursos das áreas; dentro dessa possibilidade, poder-se-ia 

argumentar que os fundos marinhos estariam submetidos à ocupação, por possuírem o caráter 

de res nullius. Por diferentes razões, o autor rejeitava as três possibilidades (SAFFO, 1979, pp. 

496-508). 

No mesmo ano de 1979, no seio da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar, uma resposta uniforme de importantes internacionalistas ligados a Estados em 

desenvolvimento era dada. Um comitê de especialistas, formado por 12 eminentes juristas, 

enviou uma carta ao Presidente do Grupo dos 77 expressando seus pontos de vista sobre o 

significado de ameaças que aconteciam àquele tempo, de promulgação, por parte de Estados 

desenvolvidos, de legislações unilaterais sobre aproveitamento dos recursos dos fundos 
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marinhos bem como de mini-tratados, com o mesmo fim, a serem firmados também entre 

Estados desenvolvidos. Embora muitos dos especialistas que compunham o comitê fossem 

também representantes de Estados em desenvolvimento, o conteúdo da carta pretendia 

transparecer que os especialistas estavam agindo com independência. Faziam parte do comitê: 

M. Bencheikh, M. Bennouna, R. Herrera Cáceres, J. Castañeda, S. P. Jagota, J. C. Lupinacci, 

M. Ndiaye, F. X. Njenga, C. Pinto, K. Rattray, S. Suchariktul e M. Yassen. 

A carta, no que se refere à analogia doméstica, defendia a peculiaridade do conceito 

de patrimônio comum. Afirmava que enquanto o status das águas suprajacentes era de res 

communis, os fundos marinhos, seu subsolo, bem como seus recursos possuiriam o status de 

um “indivisível e inalienável patrimônio comum da humanidade, a ser explorado e 

aproveitado para o benefício da humanidade como um todo através da participação eqüitativa 

dos Estados dos benefícios a serem auferidos, com especial consideração pelos interesses e 

necessidades dos países em desenvolvimento, sejam costeiros ou sem litoral” (UNITED 

NATIONS, 2004a, p. 82) 

Frederick Arnold, em 1980, comentando o debate sobre o uso das analogias privadas, 

sustentava que os Estados pertencentes ao Grupo dos 77 defendiam uma “variante de res 

communis”, ao sustentarem que o aproveitamento de recursos dos fundos marinhos estaria 

proibido até que se chegasse a um tratado por meio da Conferência das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar. Por sua vez, havia os que defendiam que os nódulos encontráveis nos fundos 

marinhos deveriam ser considerados res nullius, podendo ser aproveitados por aqueles que 

primeiro chegassem a eles. Uma terceira posição, baseada na liberdade dos mares, defendia 

que os fundos marinhos não estavam submetidos a reivindicações soberanas, porém os 

recursos nele contidos poderiam ser aproveitados desde que não fossem atingidas as demais 

liberdades dos mares. As três posições eram rejeitadas pelo autor (ARNOLD, 1980, pp. 570-

574). 
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O internacionalista italiano, Benedetto Conforti, também não fugia à utilização da 

analogia doméstica. Ao analisar o conteúdo do princípio do patrimônio comum da 

humanidade ainda quando não haviam finalizado as negociações para uma Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar, sustentava que o princípio era nada mais que um 

corolário do velho princípio da liberdade dos mares. Por sua vez, recorrer ao princípio da 

liberdade dos mares significava qualificar o alto-mar como uma res communis. Assim, nada 

de novo o princípio do patrimônio comum acrescentaria, uma vez que garantiria a todos os 

Estados e a seus cidadãos os usos dos recursos dos fundos marinhos (CONFORTI, 1978-9, p. 8). 

O internacionalista de Sri Lanka, Christopher Pinto, em um colóquio realizado em 

1981, defendia a rejeição das analogias de res communis e res nullius aos fundos marinhos, 

mas recorria a um instituto também oriundo do direito romano. Embora sustentasse o caráter 

sui generis do patrimônio comum, lembrava que o conceito guardava relação com o de res 

publicae, presente no direito público romano. Assim, explicava: 

 

“Essas eram coisas destinadas ao uso público, incluído, de acordo com alguns autores, o mar e a costa 
do mar. Elas não eram, na sua forma original, capazes de serem apropriadas individualmente, mas 
eram sujeitas à propriedade coletiva da comunidade, elas eram in patrimonio populi. Elas tinham de 
ser transformadas ou convertidas de algum modo antes de poderem ser apropriadas por um individuo. 
Sob esse processo, o Estado, como agente do povo, mantinha um controle cuidadoso para garantir que 
o potencial para o uso da coisa por todas as outras pessoas não fosse enfraquecido, ou se enfraquecido, 
fosse apropriadamente compensado através da algum tipo de tributação” (PINTO, 1982, p. 27). 

 

Em 1982, Jon Van Dyke e Christopher Yuen, em um artigo que se tornaria bastante 

influente, entraram no debate sobre o uso das analogias domésticas para rejeitar o argumento 

de que os fundos marinhos seriam res nullius. Os autores sustentavam que boa parte das obras 

citadas por aqueles que defendiam a aplicação do conceito aos fundos marinhos tinha sido 

produzida quando ainda não havia uma distinção entre a plataforma continental e o restante 

do solo e subsolo marinhos – visto que nenhuma das áreas podia, à época, ser efetivamente 

explorada. Com os avanços nas possibilidades de aproveitamento da plataforma continental, 
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as áreas passaram a se distinguir. A partir de 1945, difundiu-se a idéia de que a plataforma 

seria um prolongamento natural do continente, sendo desnecessário aplicar a ela o conceito de 

res nullius. Com essa explicação, os autores pretendiam sustentar que não se poderia aplicar 

um conceito para uma área – dos fundos marinhos – em um contexto temporal diferenciado 

onde eram distintas as áreas da plataforma continental e dos fundos marinhos. Ademais, 

afirmavam que os defensores da aplicação do conceito de res nullius aos fundos marinhos 

partiam do pressuposto de que todas as áreas da terra seriam áreas a serem apropriadas – algo 

que o direito internacional da época já não admitia em todas as situações. Por último, 

lembravam que mesmo os Estados Unidos, desde 1967, haviam rejeitado a analogia da res 

nullius (VAN DYKE E YUEN, 1982, pp. 514-521). 

Alexandre-Charles Kiss, ao caracterizar o patrimônio comum da humanidade, 

rejeitava a analogia privada com o res nullius e mesmo com o res communis. Para o autor, 

alguns elementos do alto-mar e do espaço extra-atmosférico – bens com natureza de res 

communis – haviam se tornado partes do patrimônio comum da humanidade. Porém, a 

diferenciação do conceito de res communis aconteceria na medida em que, no patrimônio 

comum, ocorreria um distanciamento das regras de utilização livre a fim de alcançar-se um 

grau de coordenação na utilização com vistas à construção de uma ordem jurídica visando à 

conservação, e, portanto, à gestão dos bens comuns como patrimônio comum da humanidade. 

Desse modo, para Kiss, poder-se-ia perceber uma evolução da anarquia do res nullius através 

do liberalismo do res communis até chegar a concepções comunitaristas que levavam em 

conta o interesse de toda a humanidade, seja ela presente, seja ela futura. Via ele uma conexão 

mais estreita entre patrimônio comum da humanidade e o conceito presente já no direito 

romano privado, mas ampliado também para aquilo que poderia ser considerado um direito 

público nos países de common law: o public trust (KISS, 1982, p. 123, 131-133). 
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Mesmo após aprovado o texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar, em 1982, os internacionalistas continuaram se referindo à analogia privada, seja para 

dela desvencilhar o patrimônio comum da humanidade (v.g. LARSCHAN E BRENNAN, 1983, pp. 

312-318; JOYNER, 1986, p. 194; VAN HOOF, 1986, pp. 54-56; BEKKOUCHE, 1987, p. 135; 

SUCHARITKUL, 1989, p. 891; MACDONALD, 1995, pp. 154-155) ou para confirmá-la em 

relação ao conceito de res communis - ou de uma forma especial sua - (BROWN, 1983, p. 523; 

GATTINI, 1985, p. 710; MÜLLER, 1986, p. 926; VITZTHUM, 1989b, p. 282; JOYNER E 

MARTELL, 1996, pp. 74-76) ou ainda outras analogias privadas, como res publicae (JUSTE 

RUIZ, 1983-4, p. 68). 

Desse debate, é possível perceber que, embora a analogia privada tenha sido bastante 

utilizada para explicar o conceito de patrimônio comum, os autores divergiam sensivelmente 

quanto ao significado que atribuíam aos termos usados analogicamente. Em 1970, Armand de 

Mestral já afirmava: “pode-se pôr a questão em função das noções jurídicas de res nullius ou 

de res communis, mas essas noções são muito freqüentemente interpretadas de maneira 

diferente para que se possa invocá-las como argumento” (MESTRAL, 1970, p. 648). 

Embora a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar não tenha adotado 

explicitamente a analogia privada na definição do patrimônio comum da humanidade, as 

divergências entre os autores demonstrava um certo desconforto em lidar com conceitos 

novos. 

A explicação disso decorria do fato de que hoje, assim como àquele período, o 

“raciocínio por analogia, que permite a transferência de suposições e postulados de um campo 

bem conhecido a um outro não familiar, fornece os recursos cognitivos necessários para 

desenvolver uma concepção eficaz de um novo tema ou problema” (PETERSON, 1997, p. 247). 

A existência de um debate sobre a aplicação da analogia privada ao patrimônio 

comum da humanidade demonstra que o recurso ao direito privado não é sinal do progresso 
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da disciplina em adaptar seu conteúdo a outras disciplinas nem sinal de retrocesso, por 

permitir a interferência de outro ramo sem considerar as diferenças entre direito internacional 

e direito interno. Representa bem mais a instrumentalização de posições pré-estabelecidas. 

Com isso, não se quer dizer que os conceitos não possuam certa autonomia em relação às 

posições que despertam em alguém a intenção de usá-los. Mas, de fato, o uso dos conceitos 

por si só revela pouco se desvencilhado do contexto e do autor que os utilizou. 

 

4.4 O caráter obrigatório do princípio do patrimônio comum da humanidade 
 

Entre 1967 e 1969, a proposta de Pardo para o reconhecimento dos fundos marinhos 

como patrimônio comum da humanidade interessou aos juristas na medida em que poderia ser 

uma alternativa viável para resolver as intrincadas questões referentes às reivindicações 

nacionais sobre parte do solo e subsolo marinhos. Nesse período, não havia dúvida de que a 

proposta somente poderia ser considerada, do ponto de vista jurídico, como lege ferenda. A 

partir de 1969 e, especialmente, 1970, o quadro começa a mudar. 

Como já anteriormente visto, a Assembléia-Geral das Nações Unidas produziu uma 

série de resoluções que versavam direta ou indiretamente sobre a questão dos fundos 

marinhos. De todo esse conjunto de resoluções, a chamada Resolução da Moratória e a 

Resolução que aprovava a Declaração de Princípios, de 1970, destacaram-se mais fortemente. 

A primeira delas, que estabelecia uma moratória, embora aprovada, contou com uma 

forte oposição por parte de Estados desenvolvidos capitalistas e socialistas. A segunda, por 

sua vez, contou com algumas abstenções, porém com nenhum voto contrário. A aprovação 

das resoluções fez surgir entre certos Estados e entre certos autores a idéia de que a noção de 

patrimônio comum da humanidade contaria com algum caráter de obrigatoriedade. Nesse 

sentido, as duas declarações – mas especialmente a de 1970, por não contar com votos 
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contrários – podem ser consideradas como o ponto inicial de um importante debate que 

duraria por longos anos: mesmo ante a inexistência de um tratado internacional ou ante a falta 

de consentimento de um Estado por um tratado já elaborado, o patrimônio comum da 

humanidade era obrigatório? 

A defesa da obrigatoriedade da noção de patrimônio comum mobilizou 

representantes de Estados e diversos doutrinadores. Cabe, primeiramente, analisar a postura 

dos Estados em relação à questão. 

A primeira tentativa consistente de estabelecer que as duas resoluções acima citadas 

geravam obrigações jurídicas para os Estados foi feita ainda durante os trabalhos do Comitê 

sobre usos pacíficos dos fundos marinhos e oceânicos além dos limites da jurisdição nacional, 

em 1972. Alguns importantes Estados em desenvolvimento (neles se incluindo Argélia, 

Brasil, Chile, China, Iraque e México), bem como a Iugoslávia, formularam uma proposta de 

decisão a ser tomada pelo referido Comitê sobre uma questão que estava se tornando 

freqüente: provas de que Estados e empresas estavam exercendo atividades operacionais nos 

fundos marinhos. A proposta de decisão levava em conta as duas resoluções da Assembléia-

Geral e apelava (call upon) aos Estados para se absterem do aproveitamento unilateral dos 

recursos da área até que fosse elaborado um regime internacional (UNITED NATIONS, 1996, p. 

248). 

As discussões em torno da proposta polarizaram aquelas delegações que não viam 

nas resoluções nenhuma conseqüência jurídica e aquelas que atribuíam às declarações 

relevância do ponto de vista do direito internacional, levando em conta especialmente o seu 

impacto na produção de novo direito costumeiro ou alteração do direito costumeiro então 

vigente, calcado no princípio da liberdade dos mares (pp. 248-249). No entanto, nenhuma 

ação concreta foi tomada pelo Comitê. 
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No mesmo ano de 1972, mas perante a Assembléia-Geral, a delegação do Irã 

avançou expressamente a idéia de que “o conceito de ‘patrimônio comum’, como cristalizado 

na Declaração de Princípios, já adquiriu o status de erga omnes e, portanto, esse conceito 

jurídico e sua modalidade básica devem manter seu lugar próprio nos projetos de convenções 

relativos ao regime internacional e maquinário” (p. 259). 

O pronunciamento era um tanto genérico, não se sabendo ao certo o que a expressão 

erga omnes queria propriamente dizer. É provável que tenha sido ela utilizada no sentido 

referido pela Corte Internacional de Justiça, em 1970, no caso Barcelona Traction, que 

definiu obrigações erga omnes como obrigações de um Estado “para com a comunidade 

internacional no seu conjunto”, em que todos os Estados teriam um interesse na sua 

preservação (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 1970, p. 259). 

Já na segunda sessão da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, em 

1974, a delegação do Chile se pronunciou no sentido de que a Declaração de Princípios, de 

1970, tinha conseqüências jurídicas. Uma primeira conseqüência se referia ao fato de que, a 

partir da Declaração, o aproveitamento dos recursos da área estava “proibido, até que fosse 

estabelecido um regime internacional”. A segunda dizia respeito ao fato de que o 

aproveitamento daqueles recursos não deveria ferir os interesses dos Estados em 

desenvolvimento (UNITED NATIONS, 1996, p. 293). 

É provável que a segunda conseqüência enfatizada pela delegação do Chile tenha 

estreita conexão com o fato de que aquele Estado era um grande produtor de cobre, metal 

encontrável nos nódulos de manganês. Isso demonstrava a preocupação em que um regime 

internacional para os fundos marinhos considerasse a adoção de políticas de produção de 

minérios a fim de não violar os interesses dos Estados produtores em terra. No texto final da 

Convenção, ficou consagrado – embora com forte oposição dos Estados desenvolvidos – que 

a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos deteria poderes de controle sobre política de 
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produção dos minerais encontrados nos fundos marinhos, com a principal intenção de 

proteger Estados, muitos deles em desenvolvimento, que conduziam prospecção mineral em 

terra. 

Na terceira Sessão da Conferência, em 1975, o bloco dos Estados em 

desenvolvimento passou a adotar, com mais consistência, uma postura uniforme quanto à 

questão. O representante do Peru, falando em nome do Grupo dos 77, em sua primeira 

intervenção sobre o tema na sessão, enfatizou que a Resolução 2749 (XXV), que aprovou a 

Declaração de Princípios, permanecia válida para os membros do Grupo dos 77. Dessa 

maneira, sustentava que “aquela resolução estabeleceu uma moratória, e todas as atividades 

conduzidas fora de um regime internacional a ser estabelecido eram ilegais” (p. 327). 

Provavelmente partindo da idéia de que seria frágil defender a moratória com base na 

Declaração da Moratória, o pronunciamento pretendia retirar, dentre os princípios da 

Declaração de 1970, um sentido que levasse à conclusão da moratória – não obstante tal 

sentido não ser expresso nesse texto. 

Essa posição dos Estados em desenvolvimento foi reiterada com bastante veemência 

no ano de 1979. Na já referida Carta enviada por um grupo de especialistas jurídicos ao 

Presidente do Grupo dos 77 que, por sua vez, a encaminhou ao Presidente da Conferência 

para distribuição entre todas as delegações participantes, uma crítica contundente e expressa 

às legislações unilaterais era feita. O conteúdo da carta será tratado posteriormente. Cabe 

apenas antecipar que ela se calcava na idéia de que os princípios enunciados na Declaração de 

Princípios eram obrigatórios por terem se tornado normas costumeiras. 

Também em 1979, a delegação do Chile apresentou uma proposta para que o 

princípio do patrimônio comum da humanidade fosse expressamente considerado, na futura 

Convenção, como uma norma jus cogens. O artigo proposto tinha o seguinte conteúdo: 
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“Os Estados partes na presente Convenção aceitam e reconhecem, em nome da comunidade 
internacional no seu conjunto, que a disposição relativa ao patrimônio comum da humanidade 
disposta no artigo 136 é uma norma peremptória de direito internacional geral a qual não é permitida 
derrogação e que, conseqüentemente, só pode ser modificada por uma norma subseqüente de direito 
internacional geral com o mesmo caráter” (UNITED NATIONS, 1996, p. 376). 

 

A proposta, no entanto, não foi formalmente discutida naquela sessão de 1979. 

Na sessão seguinte, a delegação do Chile, ao retornar a sua própria proposta para 

defendê-la, ressaltou que o caráter jus cogens do princípio do patrimônio comum já tinha base 

no direito costumeiro (p. 385). 

Embora a delegação chilena não fizesse, naquele momento, uma conexão direta entre 

a natureza jus cogens do princípio do patrimônio comum da humanidade e as resoluções 

aprovadas pela Assembléia Geral reconhecendo a existência do princípio, o pronunciamento 

poderia ser lido por outras delegações ou autores como uma aderência à idéia de que as 

resoluções, especialmente a Resolução 2749 (XXV), teriam feito surgir uma “super-

normatividade”, em virtude de sua transformação em norma jus cogens. 

Tal leitura foi levada adiante expressamente por outras delegações. Enquanto vários 

pronunciamentos feitos durante a sessão demonstraram apoio à proposta chilena – México, 

Costa Rica, Tunísia, Quatar, Níger -, ressaltando algumas que o patrimônio comum da 

humanidade já era norma costumeira – Congo – outras, como a da Jamaica, faziam uma 

associação direta entre a Resolução 2749 (XXV) e a existência do patrimônio comum da 

humanidade como norma jus cogens ao afirmar: “primeiro, a Declaração de 1970 foi 

declaratória do direito internacional geral; segundo, o princípio do patrimônio comum da 

humanidade era uma regra de direito internacional costumeiro; e terceiro, o princípio do 

patrimônio comum da humanidade constituía-se como jus cogens” (pp. 386-388). 

A proposta do Chile foi aceita, porém de maneira bastante modificada, sem 

referência expressa ao termo norma peremptória (p. 389). O dispositivo, resultado de um 
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compromisso, viria a ser o art. 311 (6) da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar.77 

Também na sessão de 1980, a delegação do Brasil afirmou que o princípio do 

patrimônio comum como estabelecido na Resolução 2749 (XXV), tinha sido incorporado ao 

direito internacional e mantinha-se per se (p. 380).  

Durante a décima primeira sessão, que se desenrolou entre os anos de 1981 e 1982, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar entrou em um estágio de tensão 

generalizado, ante a eleição do Governo Republicano de Ronald Reagan para a Casa Branca e 

o endurecimento da delegação Americana em relação a vários pontos relativos ao regime 

sobre os fundos marinhos. Nesse tempo, os Estados Unidos já haviam promulgado uma 

legislação sobre aproveitamento unilateral dos recursos da área e a perspectiva de um tratado 

que não contasse com o apoio americano crescia. 

Nesse clima de tensão exacerbado, os pronunciamentos sobre a existência de um 

regime para os fundos marinhos com base no direito costumeiro persistiam. A delegação do 

Peru, por exemplo, afirmou que a nova Convenção sobre Direito do Mar tinha como um de 

seus feitos o estabelecimento de regras referentes à administração dos fundos marinhos como 

patrimônio comum da humanidade, “de acordo com princípios que já se tornaram direito 

internacional costumeiro” (p. 429). Para Trindade e Tobago, o princípio do patrimônio 

comum da humanidade não seria novo, “não sendo constitutivo, mas declaratório do direito 

existente” (p. 429). Algo similar era sugerido pela delegação da Austrália, embora de maneira 

um tanto ambígua, quando afirmava que a grande maioria dos Estados reconhecia que os 

recursos dos fundos marinhos eram patrimônio comum da humanidade e que o 

aproveitamento unilateral de tais recursos fora da Convenção faria surgir “as mais sérias 

conseqüências políticas e jurídicas” (p. 432). A delegação do Chile também se pronunciou, 

                                                
77 Assim prescreve o dispositivo: “Os Estados Partes convêm em que não podem ser feitas emendas ao princípio 
fundamental relativo ao património comum da humanidade estabelecido no art. 136 e em que não serão partes 
em nenhum acordo que derrogue esse princípio” (RANGEL, 1997, p. 510). 
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dessa vez fazendo uma relação direta e expressa entre natureza jus cogens do princípio do 

patrimônio comum da humanidade e sua ascensão a um domínio propriamente jurídico-

obrigatório em virtude da proclamação da Declaração de Princípios (p. 435). A delegação da 

Iugoslávia, embora sem fazer digressões sobre a obrigatoriedade do princípio do patrimônio 

comum, afirmava que qualquer ação unilateral contrária às disposições da nova Convenção 

seria ilegal (p. 436). A delegação de Bahrain sustentava que o princípio do patrimônio comum 

da humanidade disposto na futura Convenção era tanto uma codificação dos princípios de 

direito internacional costumeiro como um desenvolvimento das disposições sobre direito 

marítimo internacional (p. 438). 

Do outro lado, certas delegações de Estados desenvolvidos ressaltaram que possuíam 

divergências quanto à obrigatoriedade do princípio do patrimônio comum da humanidade. A 

República Federal da Alemanha sustentava que, embora muitas das disposições da nova 

Convenção refletissem o direito costumeiro existente, isso não acontecia com as disposições 

sobre os fundos marinhos, uma vez que elas se constituíam inteiramente como novo direito 

contratual (p. 448). A Itália sustentou que a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar era regulada pelo direito dos tratados e, a não ser por suas partes que refletiam direito 

costumeiro, a dita Convenção não era obrigatória para os Estados que dela não fizessem parte. 

Ressaltava que a maioria das disposições concernentes aos fundos marinhos não eram 

obrigatórias pela via do costume nem impediam que os Estados tomassem medidas unilaterais 

em relação à região dos fundos marinhos (p. 448). A delegação dos Estados Unidos, enquanto 

contestando o caráter costumeiro e também cogente do patrimônio comum da humanidade – 

no último caso, especialmente pela rejeição, durante a Conferência, da proposta que pretendia 

atribuir à noção o caráter de jus cogens – ressaltava o caráter contratual das disposições sobre 

os fundos marinhos contidas na futura Convenção. Afirmava que as atividades unilaterais 

poderiam ser feitas nos fundos marinhos em virtude da existência do princípio da liberdade 



238 

 

dos mares e que o apoio americano às resoluções da Assembléia Geral sobre a mineração dos 

fundos marinhos não significava aquiescência ao regime como estabelecido na Parte XI da 

futura convenção (parte essa devotada ao tema). De maneira consistente, continuava, os 

Estados Unidos tinham mantido a posição de que apenas por um regime universalmente aceito 

poderia ser dado ao conceito de patrimônio comum da humanidade um conteúdo jurídico, 

“algo que não foi alcançado pela Conferência” (pp. 448-449). 

Se entre os Estados houve um debate substancioso sobre a obrigatoriedade do 

patrimônio comum da humanidade, levando em conta principalmente a Declaração de 

Princípios de 1970, algo semelhante não poderia deixar de acontecer entre os doutrinadores – 

afinal, a estes cabia, pelos ofícios da profissão, analisar os aspectos relativos à obrigatoriedade 

jurídica da noção. Em verdade, é possível dizer que tal debate entre os doutrinadores foi, 

provavelmente, o mais acirrado dentre todos os afeitos aos fundos marinhos. Até a adoção do 

texto final da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o debate sobre a 

obrigatoriedade do patrimônio comum girava em torno dos efeitos da Declaração da 

Moratória e, mais freqüentemente, da Declaração de Princípios de 1970. Embora alguns 

autores defendessem que as declarações da Assembléia-Geral já possuíam, por si mesmas, 

força obrigatória, era mais freqüente uma defesa da obrigatoriedade sob o argumento de que 

as duas declarações ou, especificamente, a segunda, tinham sido peça fundamental na 

formação ou cristalização de um princípio costumeiro do patrimônio comum da humanidade. 

Outros argumentos também foram lançados, como o de que as declarações tinham produzido 

estoppel.78 Por outro lado, os argumentos que negavam a obrigatoriedade do patrimônio 

comum se calcavam seja na idéia de que resoluções da Assembléia-Geral não possuíam 

                                                
78 Uma definição clássica de estoppel é aquela dada por Derek Bowett, quando sustenta que “a regra do estoppel, 
seja tratada como uma regra de prova ou como uma regra de direito substantivo, opera a fim de impedir uma 
parte de negar perante um tribunal a verdade de uma declaração de fato feita anteriormente a uma outra parte 
pela qual essa outra parte agiu em seu detrimento ou a parte que fez a declaração garantiu algum benefício” 
(BOWETT, 1957, p. 176). 
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efeitos obrigatórios seja porque não tinham sido suficientes para fazer surgir uma norma 

costumeira. 

Um dos primeiros autores a se manifestar sobre o tema, embora timidamente, foi 

Wolfgang Friedmann. O já famoso autor, ao referir-se à Declaração de Princípios, 

considerava-a salutar, especialmente porque, em 1971 – ano da publicação do artigo de 

Friedmann – tornavam-se freqüentes reivindicações nacionais de parcelas cada vez maiores 

dos mares e do solo e subsolo marinhos. Contudo, embora enaltecendo a declaração, 

sustentava que ela “não comprometia ninguém a nenhuma ação específica” (FRIEDMANN, 

1971, p. 757). O autor, contudo, não se concentrava na questão de saber se a declaração 

possuía alguma relevância para o processo de formação de normas costumeiras relativas ao 

patrimônio comum da humanidade. 

A mesma postura era adotada por outro eminente internacionalista da época, o 

britânico Robert Jennings. Também em 1971, Jennings publicava um artigo que tinha por 

principal objetivo analisar o já referido projeto de tratado para a área dos fundos marinhos, 

formulado pelos Estados Unidos, em 1971. O artigo 2º de tal projeto estabelecia a proibição 

por parte dos Estados de reivindicarem ou exercerem soberania ou direitos soberanos sobre 

qualquer parte da (assim considerada) área internacional dos fundos marinhos ou, ainda, sobre 

os recursos da dita área. Ademais, além de determinar que nenhum Estado poderia reconhecer 

qualquer reivindicação ou exercício de direito soberano sobre a área por outro Estado, 

prescrevia que títulos, direitos e interesses sobre a área somente poderiam ser adquiridos de 

maneira conforme ao projeto de tratado. Vale dizer que a Declaração de Princípios, de 1970, 

continha disposições bastante semelhantes a essas. 

Jennings ressaltava que a Declaração de Princípios não era “nem obrigatória nem 

dispositiva”. Contudo, ela poderia adquirir certa cogência, do ponto de vista do direito 

costumeiro, caso o projeto americano se tornasse “mais que um mero projeto”. Estados que 
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fossem contrários ao que dispunha o art. 2º do projeto americano – e, por conseqüência, de 

disposições da Declaração de Princípios – deveriam se opor de modo a evitar que uma futura 

norma costumeira a eles fosse aplicável. Por oposição, o autor estava se referindo à 

possibilidade de os Estados, sob certas circunstâncias, impedirem que um costume geral lhes 

fosse imposto, como já havia reconhecido a Corte Internacional de Justiça no Caso das 

Pescarias Anglo-Norueguesas (JENNINGS, 1971, pp. 439-440). 

Ao externar essa posição, o autor considerava como defensável a posição de que, 

embora a Declaração de Princípios, de 1970, não fosse obrigatória e nem tivesse cristalizado 

um costume emergente, partes suas poderiam se tornar normas costumeiras caso novos atos a 

ela se juntassem – como o art. 2º do projeto americano. Assim, a Declaração de Princípios 

poderia significar o início de um processo de formação do costume, o que lhe dava certa 

relevância jurídica. 

Em um dos primeiros estudos sistemáticos sobre o tema do patrimônio comum da 

humanidade, Stephen Gorove, após identificar uma série de problemas em termos de 

implicação do uso do termo e uma falta de uniformidade entre os Estados sobre o conteúdo do 

patrimônio comum da humanidade, concluía que o mesmo não era, então, “um princípio 

jurídico, mas apenas um reflexo das aspirações políticas e, na melhor das hipóteses, 

compromissos morais” (GOROVE, 1972, p. 402). A análise do autor, no entanto, parecia mais 

se basear no caráter vago e impreciso de uma noção de patrimônio comum da humanidade do 

que propriamente de sua obrigatoriedade conforme normas então vigentes de direito 

internacional. 

Um autor que abordou de uma maneira peculiar a obrigatoriedade do princípio do 

patrimônio comum da humanidade foi Günther Jaenicke. Para ele, como já lembrado no item 

anterior, patrimônio comum da humanidade poderia ser identificado com a liberdade dos 

mares, não havendo incompatibilidade entre eles. Levando em conta apenas a Resolução da 



241 

 

Moratória, sustentava que ela era uma conseqüência do princípio de que os fundos marinhos e 

seus recursos eram o patrimônio comum da humanidade. Seguindo adiante nesse viés, 

sustentava que não havia necessidade de analisar a obrigatoriedade da dita resolução, embora 

defendesse que ela possuía o condão de não proteger – embora também não proibir – as 

atividades de empresas privadas nos fundos marinhos e que a Resolução da Moratória parecia 

justificada em virtude de o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos necessariamente 

pressupor uma regulação internacional (JAENICKE, 1972, pp. 70-71). O que se retira da 

posição de Jaenicke é que a Resolução da Moratória, se não era obrigatória, produzia impacto 

no direito internacional ao tornar mais difícil a defesa de que o aproveitamento dos recursos 

da área pudesse ser feito fora de um regime institucionalizado. 

Como antecipado anteriormente, um dos mais importantes defensores de que o 

conceito de res nullius se aplicava aos fundos marinhos e seus recursos, Frederick Goldie, 

também foi um dos mais fervorosos opositores da idéia de obrigatoriedade das Resoluções da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas em seus primeiros anos de existência. 

Ao comentar sobre a obrigatoriedade da Resolução da Moratória, Goldie sustentava, 

citando um pronunciamento do então Consultor Jurídico do Departamento de Estado, John R. 

Stevenson, que resoluções como aquela não obrigavam os Estados Unidos, embora devessem 

ser consideradas de boa-fé. Goldie, no entanto, colocava em dúvida até a conduta de boa-fé, 

uma vez que ela deveria ser verificada também em relação aos Estados que promoveram a 

Resolução – os Estados Unidos votaram contra. Questionava, então, se os Estados promotores 

da Resolução estavam agindo de boa-fé, pois, até então, dois anos e meio já haviam se 

passado sem que um regime convencional para o aproveitamento dos recursos da área tivesse 

surgido. Assim como a Resolução da Moratória, a Declaração de Princípios, de 1970, que 

teria feito emergir o conceito de patrimônio comum da humanidade, não teria força 

obrigatória. Rejeitava as teses que queriam ver no patrimônio comum da humanidade um 
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direito costumeiro instantâneo79 ou obrigatório em virtude de se configurar como um 

princípio geral de direito. Partindo de uma posição indubitavelmente voluntarista das fontes 

de direito internacional, advogava que apenas um tratado poderia obrigar os Estados a 

respeitar um patrimônio comum da humanidade, o que requereria “a assinatura formal de 

todos os Estados”. Assim, nenhuma das resoluções teria o condão de impedir o 

aproveitamento unilateral dos recursos dos fundos marinhos (GOLDIE, 1973, pp. 816-821). 

Analisando a Declaração de Princípios, Rudolph Arnold chegava a uma conclusão 

similar, porém adotando fundamentos um tanto diversos, no sentido de que aquele 

instrumento não poderia, por si só, “criar um condomínio jurídico internacional nos recursos 

dos fundos marinhos”. Somente um tratado poderia isso fazer. No entanto, o autor reconhecia 

à Declaração de Princípios uma natureza jurídica, na medida em que seus dispositivos 

poderiam ser posteriormente dispostos em instrumentos obrigatórios como tratados, porém 

seu respeito não poderia ser compulsoriamente exigido (ARNOLD, 1975, p. 157). 

Sebastian Gibson, ao analisar, sob a perspectiva dos Estados Unidos, a 

obrigatoriedade da Resolução da Moratória, de 1969, e a Declaração de Princípios, de 1970, 

sustentava que, como aquele Estado havia votado contra a primeira, não estaria por ela 

obrigado; no que se refere à Declaração de Princípios, alegava que, de acordo com a Carta das 

Nações Unidas, a Assembléia-Geral não teria sido investida com poderes legislativos, o que 

significava que suas resoluções não eram obrigatórias, a não ser em matérias internas menores 

– esse mesmo argumento, avisava, valia para a Resolução da Moratória (GIBSON, 1976, pp. 

                                                
79 A tese sobre um direito internacional costumeiro instantâneo ganhou vulto com a contribuição de Bin Cheng 
ao estudo sobre o direito internacional do espaço sideral. Em um trabalho datado originalmente de 1965, o autor 
expunha com detalhes suas idéias. A tese tradicional de que o costume se formaria pela confluência de dois 
elementos: o objetivo (definido pelo uso incorporando uma regra de conduta) e o subjetivo (convicção por parte 
dos Estados de que a regra incorporada no uso é obrigatória) era seriamente contestada por Cheng. Acreditava o 
autor que uma regra de direito internacional poderia surgir sem uso, uma vez que, em uma sociedade 
internacional, os Estados eram seus próprios produtores de normas A força das normas de direito internacional, 
ressaltava, fundava-se no consentimento, reconhecimento, aquiescência ou no princípio do estoppel. Desse 
modo, o uso, que normalmente requer um tempo prolongado para sua configuração, não precisaria estar sempre 
presente na formação de uma norma costumeira do direito internacional. Daí surgia a expressão direito 
internacional costumeiro instantâneo, que derivava da flexibilização do elemento objetivo, em certas 
circunstâncias, em virtude da vontade dos próprios Estados (CHENG, 1997, pp. 136-141). 
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693-694). O autor também rejeitava a idéia de que a Declaração de Princípios tivesse gerado 

um direito internacional costumeiro instantâneo oponível aos Estados Unidos – não obstante a 

delegação americana ter votado a favor da resolução. Duas razões básicas eram dadas pelo 

autor nesse sentido: (1) muitos dos princípios estabelecidos na Declaração possuíam um alto 

grau de abstração; (2) seria perigoso afirmar que surgiu um costume instantâneo da 

Declaração, pois, além de 14 Estados terem se abstido na votação, outros que votaram a favor 

– como o Reino Unido – manifestaram-se no sentido de que o instrumento não era 

obrigatório. Isso levava o autor a afirmar que o patrimônio comum da humanidade não seria 

um princípio jurídico, mas um compromisso moral da comunidade internacional. Os Estados 

Unidos, portanto, não estariam obrigados pela Declaração (pp. 694-697). 

O internacionalista chileno Gonzalo Biggs parecia simpático à tese de que a 

Resolução da Moratória e a Declaração de Princípios possuíam força obrigatória. No entanto, 

não chegava a se expressar explicitamente sobre o tema. Entretanto, sustentava que, ainda que 

se considerasse que as resoluções não tinham força obrigatória nem constituíam uma fonte de 

direito internacional convencional, representavam elas “alguma evidência” de um “consenso 

geral essencial sobre a existência de uma norma costumeira” sobre o assunto. E ainda 

afirmava, levando em conta a Declaração de Princípios e o argumento de que o 

aproveitamento dos recursos da área seria regido pelo princípio da liberdade, que a aprovação 

do instrumento por 102 Estados neutralizaria qualquer implicação que decorresse das 

Convenções de Genebra de 1958 sobre o alto-mar e sobre a plataforma continental (BIGGS, 

1975, p. 279). Para ele, as resoluções poderiam ser invocadas pela via do costume. 

Em um artigo posterior, o mesmo autor insistia que os Estados que votaram contra as 

resoluções, como os Estados Unidos, na Resolução da Moratória, deveriam se portar de 

acordo com o princípio da boa-fé, o que impediria levar adiante ações que contrariassem tanto 

o texto como o espírito das resoluções. E concluía, em 1976, que ações unilaterais de 
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aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos eram “claramente ilegais” (BIGGS, 1976, 

pp. 313, 316). 

Outro internacionalista chileno, Francisco Orrego Vicuña, defendia explicitamente a 

idéia de que a Resolução da Moratória e a Declaração de Princípios possuíam, por sua própria 

existência, caráter jurídico. Como seriam resoluções enunciadoras de princípios expressando 

o consenso da comunidade internacional “em torno de aspectos fundamentais do 

desenvolvimento progressivo do direito internacional”, sua obrigatoriedade se mostraria 

evidente. Lembrava que, ainda que tal obrigatoriedade carecesse de mecanismos dotados de 

coercitividade ou da possibilidade de imposição de sanções por seu descumprimento, apenas a 

aplicação do princípio da boa-fé levaria a que se chegasse a uma conclusão idêntica. 

Defendia, ainda, o caráter jus cogens do princípio (ORREGO VICUÑA, 1976, pp. 264-266). 

A posição de Orrego Vicuña, embora um tanto discrepante da posição majoritária 

dos doutrinadores não era, é preciso que se diga, suficientemente fundamentada. 

Mohamed Bennouna não sustentava que a Declaração de Princípios de 1970 pudesse 

por si só, obrigar os Estados que votaram a seu favor ou se abstiveram. Como vários 

internacionalistas ligados a Estados em desenvolvimento, defendia que a referida Declaração 

tinha dado oportunidade para o surgimento de uma norma costumeira no direito internacional. 

Ao reconhecer que a Declaração concretizou os progressos realizados nas negociações sobre 

os fundos marinhos e serviu de base para a criação de um futuro regime para a área, via 

Bennouna uma relevância na declaração para o surgimento da opinio juris necessária para a 

formação de uma norma costumeira. Cinco anos após a aprovação, afirmava, já era possível 

perceber que até mesmo os Estados reticentes à Declaração reconheciam como regras 

jurídicas os princípios regedores dos fundos marinhos constantes daquele diploma. Disso 

decorria, por exemplo, que o aproveitamento unilateral dos recursos da área seria ilícito 

(BENNOUNA, 1975-6, pp. 126-129). 
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Bennouna ia ainda mais longe. Sustentava que os citados princípios da Declaração já 

eram invocáveis como normas de direito imperativo, ou seja, normas jus cogens (p. 128). 

Embora não fossem trazidos argumentos mais esclarecedores para provar a tese, ela foi 

repetida pelo autor em um artigo publicado em 1977 (BENNOUNA, 1977, p. 238). 

Alguns autores guardavam uma postura um tanto tímida sobre a obrigatoriedade de 

um princípio do patrimônio comum da humanidade. Steven Burton, por exemplo, ao negar 

que as resoluções da Assembléia-Geral pudessem ser obrigatórias, admitia que podiam elas 

servir para a formação de normas costumeiras. A Resolução da Moratória, pela quantidade de 

votos contrários, não poderia ser evidência de opinio juris; quanto à Declaração de Princípios, 

admitia que a linguagem do instrumento “indicava padrões normativos a serem seguidos” de 

acordo com as doutrinas do alto-mar e que a prática subseqüente “poderia levar a Declaração 

de Princípios a canalizar o desenvolvimento do novo direito nesse tema” (BURTON, 1977, pp. 

1148-1151). Embora a posição fosse mais tendente a não ver obrigatoriedade nas declarações 

ou decorrente delas, uma postura mais firme era evitada. 

Em 1979, quando as negociações para uma Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar estavam avançadas, Lawrence Juda punha em relevo uma questão que podia 

bem explicar o posicionamento dos Estados e dos autores sobre a questão da obrigatoriedade 

do patrimônio comum da humanidade.  

Dizia Juda que os 108 votos favoráveis, nenhum contra e 14 abstenções à Declaração 

de Princípios obscurecia o fato de que o princípio do patrimônio comum da humanidade 

possuía várias interpretações. Enquanto a visão americana sobre o princípio associava-o à 

liberdade dos mares, os Estados em desenvolvimento o interpretavam à luz da Resolução da 

Moratória, de 1969, e de modo a fazer impedir o aproveitamento unilateral dos recursos dos 

fundos marinhos (JUDA, 1979, p. 226). A observação de Juda era extremamente pertinente 

porque demonstrava que existia uma questão prévia ao problema da obrigatoriedade da 
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Declaração de Princípios: sua interpretação, ou melhor dizendo, as pré-concepções existentes 

na sua interpretação por Estados desenvolvidos e Estados em desenvolvimento. Em regra, 

situação similar acontecia entre os autores. A defesa da obrigatoriedade dessa Declaração de 

Princípios seja por sua força própria, seja por sua contribuição para a formação do direito 

costumeiro era uma conseqüência da abordagem dada à Declaração – pretendendo favorecer 

ou prejudicar um eventual aproveitamento unilateral dos recursos dos fundos marinhos pelos 

Estados detentores de tecnologia para tanto. 

A pertinência da observação podia ser constatada por um ato do Presidente do Grupo 

dos 77, ainda no ano de 1979. 

Como já lembrado anteriormente, nesse ano, um grupo de especialistas em direito 

internacional apresentou uma carta ao Presidente do Grupo dos 77 repudiando as crescentes 

ameaças surgidas de Estados desenvolvidos referentes ao aproveitamento unilateral dos 

recursos dos fundos marinhos. A Carta foi encaminhada ao Presidente da Conferência das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar com o objetivo de ser distribuída às diversas delegações 

à mesma conferência. Além de rejeitar a aplicação da analogia privada do res communis, 

defendia o documento a obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade. 

O ponto de partida para se chegar a tal conclusão era a Declaração de Princípios que, 

com 108 votos afirmativos e o apoio posterior aos princípios nela contidos por parte dos 

Estados que se abstiveram, havia produzido novas normas costumeiras. O princípio básico, 

oponível como norma costumeira, era de que os fundos marinhos para além dos limites das 

jurisdições nacionais bem como seus recursos eram o patrimônio comum da humanidade. 

Complementarmente a tal princípio haveria outros: inapropriabilidade da área; necessidade de 

um regime internacional, aí se incluindo um maquinário que garantiria que as atividades na 

área seriam realizadas em benefício de toda a humanidade; o uso pacífico da área, além de 

outros princípios (UNITED NATIONS, 2004a, p. 81-82). 
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A carta sustentava que o princípio da liberdade dos mares não era absoluto, não se 

aplicando ao aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. No entanto, ainda que assim 

não se considerasse, desde a Declaração de Princípios, não seria ele mais aplicável, não 

apenas porque a Declaração era emanada da Assembléia-Geral das Nações Unidas, mas 

porque ela refletiria “uma convicção incompatível com a opinio juris sive necessitatis 

indispensável ao funcionamento do princípio como um costume internacional no 

aproveitamento dos fundos marinhos ou oceânicos além da jurisdição nacional” (p. 82). 

O final da Carta deixava claro sua intenção: opor-se às crescentes tentativas de 

defesa da juridicidade do aproveitamento unilateral de recurso ou a conclusão de um mini-

tratado entre Estados que possuíam capacidade para proceder ao aproveitamento dos recursos 

(p. 82). 

Nesse período, a idéia, defendida pela Carta, de que o tempo levou certos países 

reticentes ao princípio do patrimônio comum da humanidade a aceitá-la já estava se 

difundindo (CASTILLO DAUDI, 1979, p. 659). 

Em um estudo minucioso que tratava com vagar os efeitos das resoluções da 

Assembléia-Geral na formação de um regime mínimo aplicável aos fundos marinhos, Paul 

Saffo se concentrava na Resolução da Moratória e na Declaração de Princípios. 

No primeiro caso, Saffo negava qualquer obrigatoriedade à resolução por duas 

razões: (1) embora fosse concebível que uma declaração pudesse gerar obrigações jurídicas 

caso aprovada por unanimidade, não teria sido o caso da Resolução da Moratória, que contou 

com grande número de votos contrários e abstenções; (2) a Resolução refletia mais uma 

pressão política dos Estados em desenvolvimento e, por essa mesma razão, não possuía um 

efeito substancial jurídico (SAFFO, 1979, pp. 511-512). 

Por sua vez, a Declaração de Princípios possuiria maior “potencial” para ser 

juridicamente obrigatória. Sua redação teria sido elaborada de modo a se lhe atribuir efeitos 
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jurídicos. Saffo sugere, baseado na teoria do estoppel que, ao menos para os Estados que 

votaram a favor da resolução que aprovou a Declaração, não seria válido contrariar aquilo que 

dispunha seu parágrafo 2 – inapropriabilidade da área e proibição de exercício ou 

reivindicação de soberania (ou de direitos soberanos) sobre a área. No entanto, o próprio autor 

claudicava, ao afirmar que a prática que envolveu a Declaração foi marcada pela manifestação 

de certas delegações no sentido de que o instrumento não teria caráter obrigatório. Ademais, 

as negociações na Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar estariam 

demonstrando – como já afirmado por Juda – que haveria dois tipos de interpretação do 

princípio do patrimônio comum da humanidade (pp. 512-515). 

Por essas razões, Saffo conclui de maneira uma tanto tímida que “‘patrimônio 

comum da humanidade’ é um princípio jurídico nascente capaz de elaboração futura” (p. 

515). 

No Brasil, Maria de Nazaré Imbiriba devotou grande atenção ao caráter jurídico de 

um princípio do patrimônio comum da humanidade. Embora demonstrasse a autora certa 

simpatia pela tese de que as resoluções da Assembléia-Geral possuiriam força jurídica, 

avançava também o argumento da obrigatoriedade com base no direito costumeiro. Para ela, 

um consensus lato sensu foi manifestado nas sucessivas resoluções da Assembléia-Geral, em 

especial a Declaração de Princípios, de 1970. Essa última resolução foi aprovada por 108 

votos e 12 abstenções e possuía um conteúdo normativo claro. Atos contrários a ela seriam 

ilícitos, sustentava. Ademais, as resoluções da Assembléia-Geral – que manifestam o 

elemento objetivo, a repetição constante, e o elemento subjetivo, a opinio juris - bem como 

várias manifestações de Estados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar não deixavam dúvidas de que o princípio do patrimônio comum da humanidade se 

constituía um princípio de natureza costumeira (IMBIRIBA, 1980, pp. 206-209). 
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O trabalho da autora, escrito quando ainda não havia findado a III Conferência, 

cogitava da possibilidade de o texto final refletir não o interesse dos Estados em 

desenvolvimento, mas o dos Estados desenvolvidos. Nessa situação, sustentava, “[n]o plano 

jurídico formal a figura da violação do Princípio permanece” (p. 211). 

Dois professores da Universidade do Havaí, em certa dissonância ao posicionamento 

de muitos autores americanos, sustentavam que a Declaração de Princípios, embora dotada de 

ambigüidade, deveria ser vista como “evidência de direito costumeiro emergente”. A própria 

posição internacional americana demonstrava apoio aos princípios enumerados na 

Declaração, como era o caso do já mencionado discurso do Presidente Lyndon Johnson, em 

1966, e o projeto de tratado apresentado pelo Presidente Nixon para regular os fundos 

marinhos, em 1970. Além disso, a postura da delegação americana durante a Conferência não 

contrariava o sentido da Declaração de Princípios (VAN DYKE E YUEN, 1982, pp. 526-529). 

Os autores reconheciam – de acordo com o pronunciamento oficial da delegação 

americana – que o conceito de patrimônio comum da humanidade não era suficientemente 

detalhado na Declaração, sendo necessário um tratado para implementá-lo. Contudo, um novo 

tratado não seria necessário para confirmar “o presente status dos fundos marinhos como 

patrimônio comum”. Para eles, os princípios decorrentes da Declaração de Princípios se 

imporiam como direito em virtude de seu reconhecimento universal. Embora não ficasse 

perfeitamente claro quais, exatamente, seriam os princípios obrigatórios para os autores, três 

deles teriam tal status: deve haver benefícios genuínos para os Estados em desenvolvimento; 

um tratado “geralmente aceito” pode estabelecer obrigações até mesmo para os Estados que 

nele não sejam partes; reivindicações sobre os recursos da área são proibidas, ainda que um 

tratado não seja assinado por Estados como os Estados Unidos (pp. 529-530). 
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Van Dyke e Yuen também afirmavam que, ainda que não se apoiasse a idéia de que a 

Declaração de Princípios é norma costumeira, não se poderia negar que teria ela gerado 

estoppel (p. 537). 

Alguns autores, como Alexandre-Charles Kiss, consideravam que as resoluções da 

Assembléia-Geral da ONU sobre o patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos 

marinhos demonstravam uma opinio juris nascendi. As resoluções, vistas em conjunto com o 

voto da grande maioria dos Estados na adoção do texto final da Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar levavam à conclusão que o princípio que instituía o patrimônio 

comum da humanidade seria oponível erga omnes (KISS, 1982, pp. 234-235). Nesse caso, 

Kiss parecia não estar se referindo ao conceito de obrigações erga omnes como estabelecido 

pela Corte Internacional de Justiça no Caso Barcelona Traction, mas propriamente, ao 

conceito de regime objetivo – algo considerado por outros internacionalistas, como se verá no 

próximo capítulo. 

Como muito bem sintetizado por Koskenniemi e Lehto, o debate sobre a 

obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade interferiu no desenvolvimento da 

noção, na medida em que se colocou muita ênfase no status jurídico, dando-se pouca 

importância ao conteúdo mesmo de um princípio do patrimônio comum (KOSKENNIEMI E 

LEHTO, 1996, p. 551). Ademais, uma pergunta prévia passava ao largo de muitos autores que 

se dedicavam ao tema. Ainda que fosse obrigatória uma norma versando sobre o patrimônio 

comum da humanidade, exatamente que tipos de obrigações elas implicariam? A Declaração 

de Princípios, de 1970, vista sob o viés da obrigatoriedade, possuía diversas disposições. 

Todas elas seriam obrigatórias? E quais delas seriam obrigatórias em virtude da existência de 

um princípio como o da liberdade dos mares – que, defendiam alguns, por si só, já proibia a 

apropriação do solo e subsolo marinhos? Algumas posições tentavam especificar a 
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obrigatoriedade das várias disposições contidas na Declaração de Princípios – como a Carta 

de especialistas jurídicos, de 1979 – mas muitos autores se omitiam no tratamento da questão. 

Alguns autores chegam a afirmar que a alternativa para o problema dos fundos 

marinhos não era jurídica, mas política, no sentido em que os Estados desenvolvidos e 

subdesenvolvidos precisariam ceder (v.g. LARSCHAN E BRENNAN, 1983, p. 336). Ou seja, 

embora alguns poucos autores claramente vissem que a solução para o problema não era 

encontrar regra jurídica obrigatória, outros pretendiam resolver os eventuais problemas e 

inconsistências da noção de patrimônio comum da humanidade por meio do recurso à noção 

de obrigatoriedade. 

Essa tendência se reproduzia tanto em detratores como em defensores da 

obrigatoriedade do patrimônio comum. No primeiro caso, partia-se do pressuposto de que se 

tratava de uma noção vaga e sem conteúdo e se descartava qualquer possibilidade de se estar 

lidando com um princípio propriamente jurídico. No segundo caso, era supervalorizada a 

especificação do patrimônio comum contida nas resoluções da Assembléia-Geral, 

especialmente a Declaração de Princípios, de 1970. Evidentemente que havia exceções a essa 

tendência, mas era difícil dela se desvencilhar. 

O debate sobre a obrigatoriedade colocava em relevo, sobretudo, a obrigatoriedade 

do patrimônio comum da humanidade pela via direta das resoluções da Assembléia-Geral ou 

pela geração de uma norma costumeira. Os autores que lidavam com a questão normalmente 

não eram explícitos sobre as concepções que possuíam sobre o tema das fontes do direito 

internacional. Partia-se de um ponto em comum: o de que apenas fontes formais poderiam 

obrigar no plano internacional – um pressuposto, diga-se, de passagem, tipicamente 

positivista, inserido no direito internacional ainda no século XIX (SCHACHTER, 1991, pp. 35-

36). Quando se buscava, por exemplo, que as resoluções da Assembléia-Geral pudessem 

obrigar os Estados, isso era feito não a partir de uma concepção que pretendia rever as 
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diferenças entre fontes formais e materiais, mas para incluir as resoluções no rol das fontes 

formais. 

Essa despreocupação com uma reflexão sobre as fontes – afinal, uma reflexão sobre 

as bases fundamentais do direito internacional – possuía, ao que parece, uma relação direta 

com algo que caracterizou o direito internacional do pós-II Guerra Mundial, e que já foi 

analisado no primeiro capítulo: uma despreocupação excessiva com a teoria da disciplina. O 

desprezo pela teoria levava, muitas vezes, à falta de rigor, pois as posições eram defendidas 

numa base ad hoc. E, embora a falta de rigor pudesse ser legitimamente defendida – através 

do apoio a uma posição irracionalista, por exemplo – ela não se mostrava evidente a quem se 

defrontasse com a obra dos autores. 

Ademais, é notório que muitos internacionalistas, ao sustentarem que o patrimônio 

comum da humanidade seria uma norma costumeira, faziam uma análise parca ou 

extremamente direcionada na prática estatal necessária para a formação de uma norma 

costumeira. Internacionalistas americanos, por exemplo, muitas vezes faziam uma análise da 

prática estatal reduzida aos Estados Unidos; concluindo que se os Estados Unidos tinham se 

oposto, por sua prática, ao surgimento de uma norma costumeira, inferiam que não havia uma 

norma costumeira – apenas pela oposição americana. 

De outro lado, internacionalistas simpáticos à visão que possuíam os Estados em 

desenvolvimento do patrimônio comum da humanidade fundavam-se basicamente na idéia de 

que, se a maioria dos Estados aceitava a noção, ela deveria ser aplicada a todos os outros, sem 

fazer uma análise, por exemplo, do efeito que as objeções podem ter em desvincular um 

Estado de uma norma costumeira. O princípio majoritário era suficiente, como um dado a 

priori, para se chegar à conclusão de que havia um princípio obrigatório do patrimônio 

comum da humanidade. A mesma atitude poderia ser identificada naqueles que defendiam, 

pura e simplesmente, ser o patrimônio comum da humanidade uma norma jus cogens, sem se 
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debruçarem no rigoroso teste necessário para o surgimento de tal tipo de norma.80 Como já 

identificado nesse contexto específico, embora tenham havido muitas manifestações sobre o 

caráter cogente do princípio – especialmente na Conferência, em decorrência da já citada 

proposta do Chile – não basta simplesmente afirmar que uma norma tem natureza cogente. “É 

necessário determinar qual o conteúdo mínimo sobre o que existe consenso geral e goza de 

natureza imperativa” (SALAMANCA AGUADO, 2004, pp. 298, 301). 

Isso demonstra que o argumento do direito costumeiro funcionava como estratégia 

tanto para afirmar a obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade como para negá-la. 

Um exame parcial da prática estatal poderia servir para os dois propósitos. Tanto é assim que 

nesse período, embora algumas vezes fosse empreendido um esforço relativo à coleta de 

dados para a configuração da prática estatal, uma parte bastante significativa da doutrina 

afirmava ou negava o caráter costumeiro com apoio em poucos dados sobre a prática. 

Em um escrito clássico sobre direito costumeiro, datado originalmente de 1939, 

Kelsen expunha com detalhes sua teoria sobre o assunto. O líder da escola de Viena se 

mostrava um feroz opositor da necessidade de verificação de dois elementos para a 

configuração do direito internacional costumeiro: o elemento material, que consistiria na 

repetição de atos e o elemento subjetivo (opinio juris sive necessitatis), a convicção de que os 

atos praticados são conformes ao direito. Para ele, apenas o elemento objetivo bastaria para 

configurar o costume. Dentre as críticas que fazia ao elemento subjetivo, uma, 

especificamente, mostrava-se fascinante. Kelsen via uma função ideológica velada no 

elemento subjetivo, que também chamava de psíquico: “a arbitrariedade do órgão competente 

para aplicar o direito”. Dessa maneira, quem precisasse provar a existência de uma norma 

                                                
80 Nesse sentido, é pertinente a observação de Antônio Celso Alves Pereira, a partir da leitura de Ian Brownlie, 
de que “é mais abundante a doutrina que existe em apoio da categoria do jus cogens do que a que existe em 
apoio do seu conteúdo concreto” (PEREIRA, 2003, p. 100). O entusiasmo dos internacionalistas pelo jus cogens, 
como uma categoria, obscurecia, parece, a necessidade de explicitar as sua configuração exata em relação ao 
patrimônio comum da humanidade. 
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costumeira, deveria recorrer não somente aos atos dos Estados, mas à psicologia do órgão que 

‘arbitrariamente’ praticasse o ato” (KELSEN, 2001, p. 75). 

A observação de Kelsen leva a pensar que a função ideológica, na aferição do 

elemento subjetivo, não se refere exclusivamente ao órgão que pratica atos a serem 

considerados na formação do costume, mas também naquele que interpreta os mesmos atos. 

Ou seja, a “abertura interpretativa” proporcionada pelo elemento subjetivo pode ser 

perfeitamente preenchida por fatores não necessariamente jurídicos, como a ideologia, por 

exemplo. Essa é uma forma de encarar o debate sobre a obrigatoriedade do patrimônio 

comum da humanidade. Fatores ideológicos parecem ter interferido no modo como os 

internacionalistas encaravam o surgimento de uma norma jurídica nesse domínio. E não se 

tome aqui a interferência ideológica como algo deletério ou negativo para o direito 

internacional – como fazia Kelsen em seu artigo. Isso apenas reforça o argumento de que 

entre 1970 e 1982, o tema dos fundos marinhos foi politizado, sendo nele marcante a 

interferência da ideologia da nova ordem econômica internacional. Entre 1982 e 1990, 

embora as idéias da NOEI perdessem força, uma nova interferência ideológica se fazia 

presente nos debates sobre os fundos marinhos: a ideologia da luta contra o comunismo ou 

qualquer coisa correlata. 



 

5 DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DIREITO DO MAR AO 
INÍCIO DAS CONSULTAS DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE TEMAS IMPORTANTES RELACIONADOS ÀS DISPOSIÇÕES DA 
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DIREITO DO MAR 
RELATIVAS À MINERAÇÃO NOS FUNDOS MARINHOS (1982-1990) 

 
“Now, unready to die 

But already at the stage 
When one starts to resent the young, 

I am glad those points in the sky 
May also be counted among 

The creatures of middle-age” 
W. H. Auden 

 

5.1 A Oposição dos Estados Unidos à Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar 

 

Desde os primórdios da Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, os 

Estados Unidos possuíam uma posição formada sobre o tema dos fundos marinhos: 

pretendiam que a futura Convenção adotasse um regime de liberdade para o aproveitamento 

dos recursos dos fundos marinhos e criasse uma organização internacional para gerir os 

recursos da área, sem, contudo, conduzir, ela mesma, à prospecção de minerais. As 

concessões feitas durante a Conferência, especialmente a proposta de criação de um sistema 

paralelo, pretendiam ao mesmo tempo romper o impasse com os Estados em desenvolvimento 

e utilizar-se dos fundos marinhos como moeda de troca para adquirir vantagem em outros 

temas na mesma Conferência, como a regulamentação dos estreitos e canais e a zona 

econômica exclusiva. Mas as concessões no tema dos fundos marinhos não foram bem vistas 
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por vários setores internos nos Estados Unidos, seja por indústrias de mineração, políticos, 

acadêmicos ou pelo público em geral informado das negociações. 

As opiniões contrárias às concessões que a delegação Americana à Conferência 

estava fazendo encontraram uma boa expressão nas idéias da equipe de Ronald Reagan, 

candidato republicano à Casa Branca. Já se podia identificar a insatisfação com as 

negociações sobre a mineração nos fundos marinhos na Plataforma da Convenção 

Republicana, em julho de 1980, em que se afirmava que as negociações estavam impedindo a 

atuação dos Estados Unidos nos fundos marinhos. O conteúdo e a linguagem da Plataforma se 

assemelhavam bastante a afirmações anteriores feitas por representantes de setores 

econômicos americanos ligados à mineração (LARSON, 1982, p. 298). Ainda antes das 

eleições, o candidato Ronald Reagan convocou uma Força Tarefa Mineral Estratégica que 

tinha a incumbência de formular estratégias para problemas envolvendo recursos minerais, aí 

se incluindo a mineração nos fundos marinhos. Uma das principais conclusões a que chegou a 

Força Tarefa foi a de que a União Soviética teria uma intenção deliberada em dificultar o 

acesso americano ao mercado de minerais por meio de incremento de sua influência e de seus 

aliados no sul da África – região importante na produção de metais (SCHMIDT, 1989, pp. 216-

217). 

Como se sabe, Reagan sairia vencedor do pleito e, ainda no período de transição do 

Governo, em 15 de dezembro de 1980, um relatório da Força Tarefa concluía que o futuro 

tratado traria vantagens estratégicas à União Soviética, em detrimento dos interesses 

americanos, urgindo para que os Estados Unidos tomassem uma nova postura nas negociações 

por meio da: (1) garantia de liberdade de acesso aos fundos marinhos; (2) acordos firmes a 

fim de tornar segura a ocupação das áreas dos fundos marinhos por empresas licenciadas, 

evitando uma excessiva taxação; (3) liberdade de controles de produção; e (4) incentivos para 

que a indústria de mineração pudesse conduzir a pesquisa e o desenvolvimento dos minerais. 
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O impacto do relatório da força-tarefa foi significativo, especialmente porque juntava a 

perspectiva daqueles que eram “filosófica ou ideologicamente opostos à Convenção e ao 

conceito de patrimônio comum da humanidade” (pp. 216-218). 

Além disso, não era desprezível, nesse período, a oposição que certos membros do 

Congresso Americano possuíam à posição que a delegação estava levando adiante durante a 

Conferência. Muitos congressistas deixavam clara a sua oposição, dando um sinal de que se 

um tratado fosse elaborado sem serem preservados fortemente interesses americanos, suas 

chances de sucesso no Senado, para aprovação, seriam pequenas (pp. 219-220). 

Em 2 de março de 1981, já sob o Governo Reagan, o Departamento de Estado emitiu 

uma nota em que se afirmava que os Estados Unidos buscariam que a Conferência não 

terminasse em sua décima sessão, naquele mesmo ano de 1981. A nota, que aparecia poucos 

dias antes do início da décima sessão, dava a idéia de que os Estados Unidos queriam tempo 

para pensar sobre o projeto de Convenção. Ao mesmo tempo, a delegação americana foi 

amplamente modificada, dos níveis mais baixos aos níveis mais altos, sinalizando que uma 

quebra sensível nas negociações ocorreria (p. 214). 

De fato, a posição americana de nada fazer produziu um impacto sensível nos 

trabalhos da Conferência. Durante a sessão da primavera de 1981 pouco se foi feito (p. 228) e 

uma posição a ser defendida nas sessões seguintes da Conferência foi sendo mais 

consistentemente traçada. 

Após uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, em janeiro de 1982, o 

Presidente Reagan anunciou que os Estados Unidos estariam presentes à sessão final da 

Conferência, prevista para aquele ano. Em uma declaração datada do dia 29 de janeiro, 

Reagan expunha claramente seis objetivos que deveriam ser alcançados pela delegação 

americana. Tais objetivos demonstravam que o tema tinha amadurecido entre os tomadores de 

decisão nos Estados Unidos e influenciariam essencialmente as negociações durante a sessão 
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de 1982. Assim, o futuro tratado: (a) não deve impedir o desenvolvimento dos recursos dos 

fundos marinhos em virtude da demanda de minerais nos Estados Unidos e no mundo; (b) 

deve assegurar o acesso dos Estados Unidos aos minerais, evitar a monopolização dos 

recursos pela Empresa e promover o desenvolvimento econômico dos recursos; (c) deve 

proporcionar um processo decisório, no regime dos fundos marinhos, que reflita interesses 

econômicos, políticos, como também as contribuições financeiras dos Estados participantes 

no regime; (d) não deve permitir que emendas ao tratado possam se tornar vigentes sem o 

consentimento dos Estados participantes, inclusive, no caso dos Estados Unidos, com a 

aprovação do Senado; (e) não deve estabelecer precedentes indesejáveis para outras 

organizações internacionais; (f) deve ser adequado a fim de receber a aprovação do Senado; 

não deve conter disposições sobre transferência obrigatória de tecnologia e participação por 

movimentos de liberação nacional e financiamento dos mesmos (pp. 240-241). 

Já durante a última sessão da Conferência, os Estados Unidos apresentaram 

propostas concretas, na forma de projetos de artigos com o intuito de implementar os seis 

objetivos. O documento que introduzia a proposta americana (UNITED NATIONS, 1996, pp. 

403-404), então denominado “Livro Verde” (Green Book), foi visto pelo Grupo dos 77 como 

uma ataque frontal ao sistema paralelo que os próprios americanos já haviam se 

comprometido. Mesmo os delegados americanos não viam o Livro Verde como a última 

palavra nas posições dos Estados Unidos, mas apenas como uma, dentre várias as formas para 

a implementação dos seis objetivos. A proposta foi rejeitada, visto que representava uma 

visão extremamente unilateral das posições americanas (SCHMIDT, 1989, pp. 244-245). 

Entrou em cena, então, um grupo formado por 11 Estados industrializados (G-11), 

também chamado de “Bons Samaritanos”, formado pelo Canadá, Austrália, Nova Zelândia, 

Suíça, Áustria, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Irlanda, Noruega e Suécia. O Grupo propôs 

modificações que tentavam se colocar como meio termo a fim de se atingir um consenso entre 
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as posições americanas e as do Grupo dos 77 (UNITED NATIONS, 1996, pp. 405-408). Os 

esforços foram em vão, especialmente em virtude da oposição americana, que via que as 

propostas não atingiam as expectativas já lançadas nos seis pontos (SCHMIDT, 1989, p. 246). 

Houve ainda uma nova tentativa dos Estados Unidos e aliados de modificar 

significativamente as disposições da Parte XI, seguida de uma nova rejeição por parte do 

Grupo dos 77. Também se tentou prolongar as negociações, o que foi rejeitado pelo 

Presidente da Conferência, Tommy Koh (p. 251).81 A essa altura, eram fortes os indícios que 

o texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar seria posto em votação. 

Os Estados desenvolvidos ainda chegaram a alcançar, um pouco antes da votação, algumas 

concessões por parte dos Estados em desenvolvimento, que foram incorporadas ao texto final, 

mas que não alteravam essencialmente o regime da futura Parte XI da Convenção. Lembre-se 

que o gesto de pôr o texto final em votação era bastante significativo. Desde os inícios dos 

trabalhos da Conferência, decidiu-se que a técnica do consenso informaria as negociações, o 

que significava que a votação era vista como última alternativa, em casos onde o consenso 

fosse fracassado. O momento de tensão entre Estados em desenvolvimento e Estados 

desenvolvidos inviabilizou o consenso e exigiu a utilização do último recurso nas 

negociações. “A intransigência por parte dos Estados Unidos provocou intransigência alhures, 

particularmente no Grupo dos 77” (NANDAN, LODGE E ROSENNE, 2002, p. 53). 

Em 30 de abril de 1982, a pedido da delegação dos Estados Unidos, o texto final da 

Convenção foi posto a votação. No total, foram 130 votos a favor, 4 contra (Estados Unidos, 

Israel, Turquia e Venezuela) e 17 abstenções (Bélgica, Bulgária, Bielorrúsia, 

Tchecoslováquia, República Democrática da Alemanha, República Federal da Alemanha, 

Hungria, Itália, Luxemburgo, Mongólia, Países Baixos, Polônia, Espanha,Tailândia, Ucrânia, 

União Soviética e Reino Unido). 

                                                
81 Alguns sugerem que, caso houvesse mais tempo para negociação, um acordo poderia surgir, pois, a esse 
tempo, já havia compromisso em relação aos pontos da proposta Reagan, com exceção de dois: transferência de 
tecnologia e adoção de emendas ao regime da parte XI (BARRIE, 1983, p. 86). 
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Dos votos contrários ou abstenções, muitos deles se referiram especialmente a uma 

insatisfação para com a Parte XI da Convenção. Foi o caso dos Estados Unidos e de seus 

aliados, Estados industrializados. A oposição de Israel se deveu ao fato de que ficou 

reconhecido que a área dos fundos marinhos seria utilizada também em benefício de povos 

que ainda não tenham alcançado plena independência ou outro regime de autonomia. Isso, via 

Israel, poderia contribuir para o financiamento das atividades de entidades como a 

Organização para a Libertação da Palestina (OLP). No caso da abstenção do bloco socialista, 

a atitude surgiu de uma insatisfação com o fato de a Resolução II, aprovada junto com a 

Convenção, ter reconhecido a maior parte dos chamados “locais pioneiros” (pioneer sites) 

para Estados industrializados ocidentais. A abstenção não surgia de uma oposição aos 

princípios fundamentais contidos na Convenção – nem mesmo em sua Parte XI -, mas 

precisamente daquela disposição da Resolução II (LÉVY, 1983, pp. 135-136). Essa 

insatisfação, em poucos anos, logo se converteu em apoio ao texto da Convenção, na medida 

em que os Estados pertencentes ao bloco decidiram assinar a Convenção ainda antes de a 

mesma entrar em vigor, aí se incluindo a União Soviética (p. 53). 

Dois comentaristas americanos confirmam o caráter eminentemente ideológico da 

posição americana. Ao sugerirem que o Governo Reagan apoiava-se num darwinismo social, 

em que a desregulamentação e o desmantelamento do maquinário governamental eram 

buscados. Sustentam que tal darwinismo social se refletiu na Conferência, na constatação de 

que a Convenção estabeleceria “precedentes indesejáveis para organizações internacionais e 

seria percebida como um sinal da fraqueza americana”. O patrimônio comum da humanidade 

já seria, em si mesmo, um mau precedente, pois poderia se expandir para os recursos de outras 

áreas, como o espaço sideral, a lua, a Antártica e as órbitas geoestacionárias. O 

estabelecimento de uma autoridade para os fundos marinhos, como pretendida na reta final da 

Conferência, criaria a oportunidade de Estados membros do Pacto de Varsóvia e Estados em 
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desenvolvimento controlarem uma organização internacional com amplos poderes 

(GALDORISI E VIENNA, 1997, p. 49). 

Transcendendo tais preocupações, a oposição aos mecanismos elaborados da parte 

XI e à burocracia da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, haveria uma oposição 

“filosófica”, uma vez que “o requisito de partilhar os lucros e a tecnologia e submeter 

virtualmente todas as decisões sobre mineração nos fundos marinhos à Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos conflitava com a abordagem de livre-mercado e de livre-

empresa da Administração Reagan” (pp. 49-50). 

Também já foi afirmado que a posição do Governo Reagan tinha suas bases numa 

concepção ideológica acerca do tema dos fundos marinhos, pois a verdadeira oposição não 

estava no sistema de aproveitamento, mas “na aceitabilidade do novo conceito de uma 

‘indústria internacional’, o papel da Empresa como um braço operativo” da Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos. Desse modo, “para a administração Reagan, isso era 

equivalente ao ‘socialismo internacional’” (KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, p. 543). Desse 

modo, ao propor mudanças substanciais no futuro tratado, ao final da III Conferência, o novo 

Governo Americano pretendia que “o tratado se livrasse de sua natureza ideológica ofensiva 

(socialista)” (DAVID E DIGESER, 1990, p. 32). 

É preciso ressaltar que a postura de oposição americana, como expressa na III 

Conferência, restringia-se exclusivamente à Parte XI, não atingindo as demais partes do texto 

final. 

A oposição norte-americana, marcadamente por aspectos ideológicos, poderia ser 

sintetizada como possuindo conseqüência em três campos: econômico, porque a parte XI se 

apartaria da filosofia do livre mercado, contendo em sua própria essência elementos para a 

construção de uma nova ordem econômica internacional; político, porque poderia representar 

um perigoso precedente para futuras negociações multilaterais; jurídico, uma vez que passou-
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se a ver como inconcebível a consagração de um conceito de patrimônio comum da 

humanidade informado por idéias da NOEI, especialmente no que diz respeito ao conceito 

permitir o surgimento de uma organização internacional com amplos poderes de 

regulamentação e controle sobre os recursos da área dos fundos marinhos (SALAMANCA 

AGUADO, 2004, p. 78). 

A posição americana poderia ser considerada ideológica porque fazia impregnar na 

política externa americana uma determinada visão de mundo seguida pelo Presidente Reagan 

e seu círculo mais estreito de assessores e aplicá-la na prática. Nesse contexto, as idéias de 

livre mercado e livre empresa, a concepção de que organizações internacionais fortes 

comprometeriam a imagem e os interesses americanos, a tentativa de eliminar na Parte XI as 

principais idéias que pretendiam uma nova ordem econômica internacional – ou seja, uma 

ordem de coisas diferente daquela defendida pela visão de mundo do novo Governo -, a 

percepção de que uma regulamentação excessiva da área dos fundos marinhos, em conjunto 

com a criação de uma Empresa para aproveitar diretamente os recursos, seria uma vitória de 

idéias anti-capitalistas ou mesmo socialistas, são apenas alguns exemplos da ideologização do 

tema levada adiante pelo Governo Reagan. 

A atitude do Governo Reagan no que se refere à Convenção das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar e, particularmente a sua Parte XI, parecia confundir o confronto norte e 

sul com o confronto leste e oeste. Esta confusão, ao que parece, não era fruto de inocência ou 

inabilidade política, mas provavelmente de uma estratégia mais ampla. 

Embora os Estados em desenvolvimento tenham pretendido, nos primórdios de sua 

organização no plano internacional como não-alinhados e como Grupo dos 77, se desvincular 

do conflito entre americanos e soviéticos, o Governo Reagan parece ter percebido que, nas 

negociações sobre os fundos marinhos, o sul estava gradativamente se aproximando do leste. 

Essa análise parece confirmada pelo Chefe da delegação Americana à Conferência indicado 
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por Ronald Reagan, James Malone, que, ao relatar que o Grupo dos 77 já na sessão de 1982 

rejeitava as propostas americanas, afirmava: “A liderança do Grupo dos 77, encorajada pelos 

participantes do bloco soviético que estavam buscando suas próprias vantagens, continuou 

não receptiva a qualquer compromisso responsável”. Também, ao se referir à intransigência 

verificada entre os Estados em desenvolvimento, que pretendiam concretizar postulados da 

NOEI, sustentava: “[e]ssa intransigência foi, por sua vez, aproveitada pela União Soviética 

como um meio de consolidar sua influência sobre as ‘nações não-alinhadas’ e isolar os 

Estados Unidos e seus aliados dentro da ‘comunidade mundial’” (MALONE, 1984, pp. 793, 

797). 

A posição da União Soviética, nesse sentido, evoluíra de uma radical oposição à 

noção de patrimônio comum da humanidade aplicada aos fundos marinhos – oposição que 

sequer era encontrada na posição americana – a um apoio ao texto final da Convenção. Como 

afirmado, embora a União Soviética tenha se abstido de votar favoravelmente à Convenção, 

sua recalcitrância não tinha propriamente a ver com os dados essenciais do regime aplicado à 

área dos fundos marinhos. 

Esse quadro parece ter estimulado os Estados Unidos a encararem Estados em 

desenvolvimento e o bloco socialista como inimigos comuns nas negociações sobre a Parte XI 

da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. A atuação conjunta do sul e do leste 

poderia pôr em sério perigo os interesses americanos. E sem dúvida alguma que a nova 

política americana de confrontação com a União Soviética, taxando-a de “Império do Mal”, 

tornava conveniente estimular um sentido que fazia atrelar os interesses soviéticos aos 

interesses dos Estados em desenvolvimento nas negociações para a Parte XI. Sabe-se que um 

dos objetivos de Reagan era “convencer o povo americano de que o conflito ideológico entre 

Leste e Oeste importava e que algumas batalhas internacionais se referem a vencedores e 

perdedores, não sobre manutenção de poder ou diplomacia” (KISSINGER, 1995, p. 767). 
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Se os Estados Unidos estavam sendo guiados eminentemente por interesses 

ideológicos, não é menos certo que os interesses ideológicos em construir uma nova ordem 

econômica internacional ainda estavam na pauta de muitos Estados em desenvolvimento. Se 

durante boa parte do tempo em que durou a Conferência, o tema dos fundos marinhos foi 

marcado pela influência ideológica da NOEI entre os Estados em desenvolvimento, com a 

reação dos Estados desenvolvidos; a partir da ascensão de Reagan ao governo dos Estados 

Unidos, estes tomaram uma contra-ofensiva, também marcada por um viés ideológico. Isso 

gerou uma reação por parte dos Estados em desenvolvimento, que ainda não tinham se 

desvencilhado da ideologia da NOEI. Em todo caso, esses dois períodos, 1970 a 1982 e 1982 

a 1990 foram bastante marcados pela política como principal informadora dos 

direcionamentos nos debates sobre os fundos marinhos. No primeiro período, dentro do 

espectro político, a ideologia serviu como instrumento de ataque dos Estados em 

desenvolvimento; no segundo período, ainda dentro do espectro político, os Estados 

desenvolvidos, especialmente liderados pelos Estados Unidos, tomaram as rédeas ideológicas 

para fazer dirigir os debates acerca do tema. 

Muitos viram a posição americana em não votar a favor da Convenção como um 

dentre vários exemplos, durante o Governo Reagan, de desrespeito ou desconsideração pelo 

direito internacional. O Governo americano, dizia-se, somente apoiava uma parte da 

Convenção, ou seja, a mais conveniente àquele momento (GAMBLE JR, 1990, pp. 364-365) – 

Reagan não se opunha às demais partes da Convenção, sustentando mesmo que refletiam 

direito internacional costumeiro obrigatório para os Estados Unidos. Também se afirmava que 

a delegação americana à Conferência não havia respeitado o princípio da boa-fé nas 

negociações, mudando radicalmente de posição quando um texto final da Convenção estava 

muito próximo (WESTON, 1987, p. 296). 
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5.2 A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, e o patrimônio 
comum da humanidade 

 

Embora na última sessão da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

algumas concessões tenham sido feitas às reivindicações americanas pelos Estados em 

desenvolvimento, é inegável que o texto final da Convenção, na sua parte aplicável aos 

fundos marinhos, refletia eminentemente os interesses dos Estados em desenvolvimento. 

Nesse sentido, coadunava-se bastante às idéias de criação de uma nova ordem econômica 

internacional. 

A Parte XI da Convenção é dedicada aos fundos marinhos (RANGEL, 1997, pp. 406-

449), assim como o Anexo III (Condições Básicas para a prospecção, exploração e 

aproveitamento) (pp. 518-545) e o Anexo IV (Estatuto da Empresa) da Convenção (pp. 545-

556). 

A Parte XI intitula-se “A Área”, o nome convencionado para designar os fundos 

marinhos para além dos limites da jurisdição nacional. 

A Convenção define, em seu art. 133, que pelo termo “recursos”, contidos na Área, 

entende-se “os recursos minerais sólidos, líquidos ou gasosos in situ”, encontrados no leito ou 

no subsolo marinhos. Com essa definição estrita, afastava-se a possibilidade de a Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos gerir recursos que não fossem minerais. Como se verá 

posteriormente, os debates contemporâneos sobre as competências da Autoridade giram em 

torno de saber se ela tem poder de controle sobre recursos hoje já vistos como mais 

economicamente interessantes que os nódulos de manganês, mas que não podem ser 

considerados minerais. 

A definição geográfica da Área, contida na Convenção, é negativa, na medida em 

que se constitui pela exclusão do solo e do subsolo marinhos que não pertençam aos Estados. 

A Convenção (art. 76) previu a possibilidade de os Estados costeiros alargarem suas 
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plataformas continentais, desde que preenchidos certos requisitos de ordem geológica, para 

um limite de até 350 milhas náuticas. Quando a plataforma não preencher os mencionados 

requisitos, entende-se que ela somente pode atingir uma extensão máxima de 200 milhas 

náuticas. É levando em consideração esses limites, que dependerão das reivindicações dos 

Estados costeiros conforme a disciplina da Convenção, que se poderá definir com precisão a 

Área. 

O reconhecimento da possibilidade de os Estados costeiros alargarem para grandes 

extensões de até 350 milhas suas próprias plataformas continentais foi severamente criticado 

por alguns sob o argumento de que tal consagração diminuía sensivelmente o tamanho da área 

dos fundos marinhos. Como uma forma de compensação a tais críticas, convencionou-se que 

o Estado, ao aproveitar os recursos não-vivos de sua plataforma continental entre as 200 e as 

350 milhas – caso ela alcance tal limite -, deve efetuar contribuições ou pagamentos à 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos em virtude do aproveitamento de tais recursos 

(art. 82). 

O art. 136 da Convenção consagrou definitivamente no direito internacional do mar o 

patrimônio comum da humanidade como um dos princípios que regem a Área. Na dicção do 

artigo: “A Área e seus recursos são patrimônio comum da humanidade”. 

A impossibilidade de um Estado ou pessoa jurídica exercer soberania ou direitos 

soberanos ou, ainda, apropriar-se da Área ou de seus recursos foi consagrada no art. 137 (1). 

A mesma proibição também se estende aos minerais extraídos da área (art. 137(2)), sendo que 

o mesmo art. 137, em seu parágrafo 2, reconhece que: “Todos os direitos sobre os recursos da 

Área pertencem à humanidade em geral, em cujo nome atuará a Autoridade. Esses recursos 

são inalienáveis”. A possibilidade de alienação dos recursos somente pode ser feita de acordo 

com as provisões da própria Parte XI e com a normativa da Autoridade Internacional dos 

Fundos Marinhos. 
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Um dos artigos que, logo após a adoção do texto final da Convenção, viria a ser 

objeto de muitas controvérsias é o art. 138. O dispositivo da seguinte maneira cuida de 

prescrever: “O comportamento geral dos Estados em relação à Área deve conformar-se com 

as disposições da presente Parte, com os princípios enunciados na Carta das Nações Unidas e 

com outras normas de direito internacional, no interesse da manutenção da paz e da segurança 

e da promoção da cooperação internacional e da compreensão mútua”. A sutileza do artigo era 

o motivo mesmo da controvérsia que a ele se desenvolveu. O art. 138 estabelecia que os 

Estados, e não os Estados-parte, deveriam agir de acordo com as disposições da Parte XI. Isso 

significava, segundo alguns, como se verá ainda neste capítulo, que tal disposição pretendia 

impor obrigações mesmo para Estados que não fossem partes da Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, dando o surgimento ao que se chama de regime objetivo. 

O art. 140 da Convenção estabelece que as atividades na Área devem ser exercidas 

em benefício da humanidade, levando especialmente em consideração “os interesses e as 

necessidades dos Estados em desenvolvimento e dos povos que não tenham alcançado a plena 

independência ou outro regime de autonomia reconhecido pelas Nações Unidas (...)”. 

Especialmente a parte final do dispositivo, como já visto, foi um dos motivos da oposição 

americana e mesmo israelense à Parte XI. A referência era ampla o suficiente para permitir 

que lucros fossem divididos até mesmo para financiar organizações de libertação nacional, 

como a Organização para a Libertação da Palestina, por exemplo. 

Também ficou estabelecido que “A Área está aberta à utilização exclusivamente para 

fins pacíficos por todos os Estados, costeiros ou sem litoral, sem discriminação e sem prejuízo 

das outras disposições da presente Parte” (art. 141). Nesse caso, o artigo era criticado porque 

genérico, sem estabelecer uma disciplina mais especifica no que tange, por exemplo, à 

colocação de armas nos fundos marinhos e os tipos de armas que lá poderiam ser depositadas. 

O próprio Arvid Pardo se manifestou criticamente sobre o uso da expressão “exclusivamente 
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para fins pacíficos”, afirmando que seu significado não era definido e, por isso mesmo, útil 

para acomodar os interesses dos Estados que pretendiam a desmilitarização da área e aqueles 

contrários à idéia (PARDO, 1983, p. 493). 

Também a Convenção reconheceu, como princípios que regem a área, dentre outros, 

a necessidade de sua preservação ambiental, a liberdade de investigação científica marinha e a 

transferência de tecnologia.  

Em um artigo bastante detalhado (ar. 151), ficou consagrado que a Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos teria a competência para aplicar políticas de produção dos 

minerais extraídos da Área, com o objetivo de não desestabilizar economicamente o mercado 

de metais. Esse foi um dos principais pontos de contenda entre Estados desenvolvidos e 

Estados em desenvolvimento e, no seio dos dois grupos, entre Estados produtores de minerais 

e Estados não produtores de minerais. Por evidente, os Estados produtores de minerais – aí se 

incluindo os desenvolvidos, como o Canadá, por exemplo -, apoiavam, em princípio, que a 

Autoridade possuísse poderes de regulamentação quanto à política de produção. Por outro 

lado, os Estados considerados não-produtores de metais, especialmente os desenvolvidos, 

liderados pelos Estados Unidos, preferiam um regime de maior liberdade, com interferência 

mínima da Autoridade na formulação de políticas de produção. 

O art. 153 da Convenção, em seu parágrafo 2, consagrou o chamado sistema 

paralelo, que estabelecia que as atividades na área seriam realizadas (a) pela Empresa ou (b)  

 

“em associação com a Autoridade, por Estados Partes ou empresas estatais, ou pessoas jurídicas, 
singulares ou coletivas, que possuam a nacionalidade de Estados Partes ou sejam efetivamente 
controladas por eles ou seu nacionais, quando patrocinadas por tais Estados, ou por qualquer grupo 
dos anteriores que preencha os requisitos previstos na presente Parte e no Anexo III”. 

 

Objeto de uma das mais viscerais oposições por parte dos Estados Unidos, o artigo 

que trata da Conferência de Revisão (art. 155), prevê que, fracassadas as tentativas de acordo 

sobre o sistema de exploração e aproveitamento da Área, a Conferência pode, por maioria de 
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três quartos dos Estados Partes, decidir sobre as emendas ao sistema. Se aprovadas, tais 

emendas entram em vigor para todos os Estados partes, inclusive para os que tiverem a elas se 

oposto. A oposição americana se referia ao fato de que uma maioria de Estados poderia impor 

uma alteração legislativa à Convenção sem o seu próprio consentimento – aí se incluindo a 

aprovação necessária que o Senado americano deve dar em casos de emendas a tratados 

internacionais. 

A Convenção criou definitivamente a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos, com poderes amplos de regulamentação e atuação direta na Área, por intermédio 

da Empresa. A Autoridade, pela Convenção de 1982, compunha-se dos seguintes órgãos: 

Assembléia, Conselho, Secretariado, além da própria Empresa. 

O art. 160 da Convenção, como prova da influência das idéias da NOEI, consagrou 

que “a Assembléia, como único órgão da Autoridade composto por todos os seus membros, é 

considerada o órgão supremo da Autoridade, perante o qual devem responder os outros órgãos 

principais tal como expressamente previsto na presente Convenção”. 

Ao lado da Assembléia, de acordo com o art. 161, fica estabelecida a criação do 

Conselho, composto por 36 membros eleitos pela Assembléia. Alguns autorizados 

comentaristas da época perceberam que eram amplos os poderes do Conselho, o que fazia 

com que, no mínimo, se questionasse se seria mesmo a Assembléia o órgão mais importante 

da Autoridade ou, pelo contrário, esse papel seria reservado ao Conselho. Felipe Paolillo, por 

exemplo, sustentava que a supremacia da Assembléia “era meramente formal”. As poucas 

funções importantes exercidas pela Assembléia eram divididas com o Conselho. Este último 

órgão, sim, teria o papel mais preponderante na estrutura da Autoridade (PAOLILLO, 1984, p. 

153). 

Algumas vagas no Conselho eram reservadas aos maiores importadores, 

consumidores, produtores e investidores de atividades na área. Uma das oposições da 
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delegação norte-americana se referia ao fato de que os Estados Unidos não teriam um lugar 

garantido no Conselho, pois embora pudessem ser considerados o maior consumidor dos 

minerais a serem extraídos nos fundos marinhos, a fórmula consagrada no tratado poderia ser 

interpretada de maneira fluida (MALONE, 1984, pp. 794-795). 

O Conselho da Autoridade ainda foi criado como possuindo, em sua estrutura, duas 

comissões: Comissão de Planeamento Econômico e Comissão Jurídica e Técnica (art. 163). 

À Empresa a Convenção dedicou o art. 170, bem como seu Anexo IV, que trazia o 

Estatuto da Empresa. 

Há, ainda, na Parte XI, disposições bastante inovadoras sobre a solução de 

controvérsias surgidas da aplicação de seus dispositivos, bem como dos Anexos pertinentes da 

Convenção. 

Além da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar também criou outra instituição, o Tribunal Internacional do 

Direito do Mar. Os arts. 186 a 191 da Convenção estabelecem que uma Câmara de 

Controvérsia dos Fundos Marinhos será criada no dito Tribunal para cuidar das questões 

afeitas à Parte XI e Anexos da Convenção pertinentes. A grande novidade dos dispositivos é 

estabelecer a compulsoriedade da Câmara de Controvérsias para lidar com as contendas entre 

aqueles que atuem na área dos fundos marinhos. 

É pertinente também lembrar que o Anexo III da Convenção, intitulado “Condições 

Básicas para a prospecção, exploração e aproveitamento” terminou por consagrar a 

transferência obrigatória de tecnologia para a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. 

Permitiu, também, que os Estados em desenvolvimento, sob certas condições, pudessem se 

beneficiar da transferência de tecnologia obrigatória (art. 5º). 

O mesmo Anexo III estabeleceu a idéia de áreas reservadas para as atividades da 

Empresa. Os dispositivos, que decorriam da consagração do sistema paralelo e do 
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compromisso entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimento, significava que qualquer 

entidade ou pessoa que pretendesse proceder ao aproveitamento dos recursos de certa parte da 

Área deveria formular proposta de modo a permitir que a área a ser aproveitada pudesse ser 

dividida a fim de duas operações de mineração poderem lá se realizar: uma pelo próprio 

peticionário e a outra pela Empresa (arts. 8º e 9º). 

Por último, vale conferir a impressão daquele que foi o grande responsável por 

introduzir a noção de patrimônio comum da humanidade no direito do mar sobre a então nova 

Convenção: Arvid Pardo. 

Para Pardo, a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar refletia, em geral, 

as aspirações dos Estados costeiros, especialmente aqueles com costas abertas ao oceano ou 

Estados arquipelágicos. Ele percebia que os limites da jurisdição nacional não haviam sido 

claramente definidos na Convenção (PARDO, 1983, pp. 496-497). 

No que se refere especificamente ao regime de patrimônio comum como estabelecido 

na Convenção, define-o como “perto de um desastre” (little short of a disaster). Alguns 

problemas que identificava: a Autoridade não teria nenhum papel na determinação dos limites 

da Área; a competência da Autoridade seria limitada a temas referentes à exploração e 

aproveitamento de recursos minerais; o processo de decisão do Conselho da Autoridade, que 

variava entre a composição de uma maioria de 2/3 ao estabelecimento do consenso, tornava 

improvável que decisões em temas importantes fossem tomadas de maneira apropriada e em 

tempo hábil; sob um sistema paralelo, a Autoridade precisaria de subsídios recebidos dos 

Estados desenvolvidos para funcionar eficientemente, sem contar que as disposições sobre 

controle de produção de minerais somente geram um complicador para a mineração marinha 

na Área, pois, com o aumento da jurisdição dos Estados sobre a plataforma continental e a 

conseqüente redução da Área, os nódulos de manganês também podem ser encontrados em 

áreas sob a jurisdição dos Estados (pp. 499-500). 



272 

 

Concluía, em seu artigo, que a Convenção não deveria ser vista apenas como 

refletindo interesses nacionais, pois disposições como as referentes a solução de controvérsias 

e a Parte XI refletiam aspirações sobre o estabelecimento de uma nova ordem dos mares 

baseada na cooperação. No entanto, reconhecia que tal parte da Convenção não havia sido 

desenvolvida de maneira prática, sendo, portanto, vaga e imperfeita (p. 502). 

 

5.3 As legislações nacionais sobre aproveitamento dos fundos marinhos e sua adequação 
ao direito internacional 

 

Durante mesmo os trabalhos da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, alguns Estados fizeram promulgar, em seus respectivos direitos internos, legislações 

referentes ao aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. Os Estados Unidos foram os 

primeiros a promulgarem tal tipo de legislação. 

Já em 1971 surgiu uma proposta, no Senado Americano, de regular, por meio de lei 

interna, o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. Após uma morosa tramitação no 

Congresso Americano, em que o Poder Executivo mostrava-se contrário a tal tipo de 

legislação, em 27 de junho de 1980, o Presidente Jimmy Carter promulgou a lei. 

Posteriormente à lei americana, a República Federal da Alemanha também fez 

promulgar uma legislação sobre fundos marinhos, ainda no ano de 1980. Logo em seguida, 

legislações do Reino Unido, França e União Soviética advieram. Em alguns casos, como o da 

França, por exemplo, a edição da legislação decorreu da pressão exercida pela edição das 

outras leis, em especial a americana. Como afirmou um especialista francês: “nós fomos 

provocados pelas legislações concorrentes a adotar finalmente uma política que não era 

necessariamente a nossa” (APOLLIS, 1983, p. 116). 

Em um estudo minucioso sobre o tema das legislações nacionais sobre acesso aos 

fundos marinhos e seus recursos, Valérie Game de Fontbrune percebia alguns pontos em 
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comum entre as legislações nacionais. Para a autora, nas cinco legislações poderiam ser 

identificados os seguintes objetivos: (1) promover o acesso aos recursos dos fundos marinhos, 

mas de uma maneira mais prospectiva que imediata, oferecendo segurança e estimulando os 

investimentos e o desenvolvimento da tecnologia necessária para o aproveitamento dos 

recursos; (2) favorecer a conclusão de um tratado geral sobre o direito do mar; sendo 

perceptível, no entanto, que tais legislações exercem pressões sobre as negociações 

internacionais; (3) no caso específico da legislação americana, a mesma pretendeu incitar que 

outros Estados industrializados também promulgassem legislações nacionais sobre o tema, 

sendo que alguns Estados responderam àquela incitação produzindo legislações respectivas 

(GAME DE FONTBRUNE, 1985, pp. 26-27). 

Para os Estados legisladores, havia o risco de, ao se absterem de legislar sobre o 

tema, desestimular as empresas a investirem o necessário para o aproveitamento dos recursos 

marinhos. Com o fim de minimizar tal risco, legislações provisórias foram a opção tomada, ao 

aguardo do fim das negociações sobre uma futura Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar (p. 33). 

Além da característica de provisórias, as legislações nacionais tinham como pontos 

comuns a consideração de conquistas que haviam sido adquiridas nas negociações 

multilaterais sobre os fundos marinhos, como a exclusão de reivindicações de soberania sobre 

a área, o reconhecimento do interesse da comunidade internacional no aproveitamento dos 

recursos ao instituírem um fundo onde seriam recolhidas taxas a serem posteriormente 

revertidas à comunidade internacional e o estabelecimento de um prazo para o começo das 

operações comerciais na área – 1º de janeiro de 1988. Em verdade, este prazo foi inicialmente 

consagrado na legislação americana e, posteriormente, seguido pelas demais legislações 

nacionais (p. 35). 
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Analisando apenas as legislações dos Estados Unidos, da República Federal da 

Alemanha e do Reino Unido, E.D. Brown identificou que os argumentos utilizados por esses 

Estados para reconhecer a legitimidade das legislações eram bastante parecidos: 

provisoriedade das legislações; não reivindicação de soberania ou direitos soberanos sobre a 

área ou seus recursos minerais; compromisso com a conclusão dos trabalhos da III 

Conferência e com a futura Convenção, que daria precisão ao princípio do patrimônio comum 

da humanidade; consideração de que as resoluções da Assembléia Geral das Nações Unidas 

sobre o patrimônio comum da humanidade não era obrigatórias; idéia de que a mineração nos 

fundos marinhos, quando levando em consideração os interesses de outros Estados, seria um 

exercício legítimo da liberdade dos mares. Tais argumentos não variariam muito em relação à 

França, que também promulgou legislação unilateral (BROWN, 1982, p. 149). 

Mas, à parte a tentativa dos Estados legisladores de eliminarem as dúvidas quanto à 

legalidade das legislações, restava evidente que as mesmas produziam, ao menos, supostas 

antinomias com aquilo que já era consenso na III Conferência e seria consagrado na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. A legislação americana, por exemplo, 

definia plataforma continental como fazia a Convenção de Genebra de 1958, ou seja, de 

maneira geograficamente mais restrita que a Convenção de 1982 (GAME DE FONTBRUNE, 

1985, p. 47). 

As legislações dispunham detalhadamente a forma e as condições para que o 

aproveitamento fosse feito na área dos fundos marinhos, permitindo, portanto, que empresas 

suas aproveitassem os recursos lá contidos. E, para evitar conflitos entre Estados ou 

companhias nacionais suas nos fundos marinhos, as próprias legislações reconheciam, sob a 

base da reciprocidade, as autorizações de aproveitamento emitidas pelos demais Estados 

legisladores. No entanto, um regime desse tipo era capaz de pôr em conflito os Estados 

legisladores, pois a mesma área poderia ser reivindicada por mais de um Estado ou mais de 
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uma empresa em diferentes Estados. Nesse sentido, Estados Unidos, França, República 

Federal da Alemanha e Reino Unido estabeleceram um acordo em 2 de setembro de 1982 – 

após, portanto, a votação do texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar – pretendendo estabelecer mecanismos mínimos de cooperação entre si, levando em 

consideração a promulgação por eles de leis internas sobre o tema do aproveitamento dos 

fundos marinhos. Pouco menos de dois anos após a celebração desse acordo, em 1984, um 

novo foi estabelecido, agora incluindo não apenas Estados Unidos, República Federal da 

Alemanha, Reino Unido e França, como também o Japão – que promulgou uma legislação em 

1982 -, Itália, Bélgica e Países Baixos – sendo que esses últimos, no mesmo ano de 1984, já 

estudavam seriamente a possibilidade de promulgarem, também, legislações nacionais sobre o 

tema (JUSTE RUIZ E CATILLO DAUDÍ, 1983-4, pp. 80-83). Em 1985, a Itália promulgou sua 

legislação interna (BROWN, 2001, p. 245). 

É importante lembrar que a confecção de tais acordos surgiu especialmente por conta 

da pressão exercida pelos Estados Unidos. A atitude de oposição do Governo Reagan não se 

restringiu ao ato de votar contrariamente ao texto final da Convenção ou não assiná-la. Os 

Estados Unidos, a partir de 1982, adotaram uma postura não somente de desdém, mas de 

verdadeiro confrontamento em relação aos Estados que apoiavam a Parte XI da Convenção. 

Assim, o objetivo mais premente, a partir de 1982, era desenvolver um sistema alternativo 

àquele consagrado na Parte XI da Convenção. Desse modo, ao mesmo tempo em que os 

Estados Unidos buscavam cooptar seus aliados – os Estados tecnologicamente avançados, 

com a possível exceção da União Soviética - para fazerem parte do sistema alternativo, 

pressionavam os mesmos para sequer assinarem a Convenção de 1982. Dando seguimento à 

atitude de confrontamento, os Estados Unidos, especialmente a partir de 1984, iniciaram um 

processo de concessão de licenças a fim de que empresas privadas procedessem ao 

aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos (SCHMIDT, 1989, pp. 277-284). 
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A legislação nacional americana sobre aproveitamento não havia sido produto do 

Governo Reagan. Ao contrário, como já afirmado, a mesma surgiu como uma iniciativa do 

Congresso Americano, tendo sido promulgada em 1980, ainda sob o Governo Carter. 

Todavia, sob o Governo Reagan, a legislação interna – assim como para os aliados dos 

Estados Unidos que também haviam promulgado leis similares – continuou a ser justificada, 

ainda que pretendesse ser meramente provisória. Isso se explicava porque as legislações 

internas eram provisórias apenas na medida em que um texto “internacionalmente aceitável” 

surgisse como resultado da III Conferência. E, ao menos no que se refere à parte XI, os 

Estados Unidos e seus aliados consideraram que o resultado não foi “internacionalmente 

aceitável”. A construção sobre a “aceitabilidade” da Convenção foi paulatinamente 

construída, em especial pelos Estados desenvolvidos, durante todo o curso das negociações 

concernentes aos fundos marinhos. 

Em um já referido artigo de 1971, Robert Jennings tocava, ainda que timidamente, 

em uma questão que, embora essencial, poucas vezes foi abordada no debate sobre a 

obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade. Ao se referir à Declaração de 

Princípios, afirmava que ela não poderia ser lida sem as explicações dadas pelos Estados que 

votaram a favor. Ele cita o exemplo da delegação do Reino Unido, que expressamente 

sustentou que aquela Declaração não era obrigatória e não possuía efeito dispositivo até que 

se tenha um acordo sobre o regime para os fundos marinhos que revele uma definição 

“internacionalmente aceita” da área e do regime a ela aplicável. A partir dessa declaração do 

delegado, o autor via uma sugestão de que, caso um acordo e uma definição 

“internacionalmente aceita” fossem alcançados, a Declaração adquiriria um status jurídico 

diferenciado. No entanto, lembrava que a expressão “internacionalmente aceita” poderia 

significar muitas coisas (JENNINGS, 1972, p. 439). 
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O Grupo dos 77, reiteradas vezes, confirmou o entendimento esposado desde a III 

Conferência, de que as legislações nacionais, bem como tratados que permitiam o 

aproveitamento unilateral dos recursos dos fundos marinhos eram ilícitos perante o direito 

internacional. Até mesmo a Comissão Preparatória da Convenção (PREPCOM), em 1986, 

adotou uma declaração estabelecendo que toda mineração nos fundos marinhos fora da 

Convenção de 1982 era ilegal. A declaração contou com 59 votos favoráveis, 7 contra 

(Bélgica, Canadá, França, Itália, Japão, Luxemburgo e Países Baixos) e 10 abstenções 

(Austrália, Áustria, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Grécia, Irlanda, Noruega, Suécia e Suíça) 

(TREVES, 1990, 249). Ademais, em dezembro de 1982, o Presidente da III Conferência, 

Tommy Koh, afirmou que pediria à Assembléia-Geral das Nações Unidas para que solicitasse 

à Corte Internacional de Justiça uma opinião consultiva caso a mineração comercial 

acontecesse com base em mini-tratados ou legislações nacionais (SCHMIDT, 1989, p. 287). 

Talvez porque a mineração comercial nunca tenha acontecido ou por outro motivo qualquer, 

tal solicitação nunca foi formulada à Corte Internacional de Justiça. 

Entre os autores, pode-se dizer que houve uma continuidade na importância 

outorgada ao problema do caráter obrigatório do princípio do patrimônio comum da 

humanidade (e seus sub-princípios). Dados novos surgiram, mas eles apenas o 

incrementaram, não o retiraram de rumo ou de foco. Os dois mais importantes dados novos se 

referiam ao surgimento de um texto da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar e 

a possibilidade concreta de os Estados industrializados procederem, eles mesmos, ou por meio 

de suas empresas, ao aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. 

A adoção do texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

significava um dado a mais que somente confirmava o posicionamento de certo grupo de 

autores que considerava o patrimônio comum da humanidade como obrigatório. Para esse 

grupo, a Convenção confirmava, de maneira mais detalhada, aquilo que já havia sido 
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consagrado por ocasião da adoção da Declaração de Princípios. Alguns autores desse grupo, 

para reforçar o argumento da obrigatoriedade, utilizavam-se da idéia de que a nova 

Convenção teria feito surgir um regime objetivo82 – ao menos no que se refere a muitas das 

disposições de sua Parte XI – obrigando até mesmo os Estados que não fossem partes à 

Convenção. Tal argumento era avançado mesmo ante a não-entrada em vigor da Convenção, 

que estabelecia a necessidade de 60 ratificações para tanto, o que somente veio a acontecer 12 

anos após a adoção do texto, em 1994. 

Para aqueles que se opunham à tese da obrigatoriedade do patrimônio comum da 

humanidade com base na Declaração de Princípios, a Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar representava algo novo, de fato, mas que de pronto se mostrava irrelevante. 

Vários autores desse grupo utilizaram-se de argumentos tipicamente voluntaristas para 

defender que a Convenção, além de não estar em vigor, somente obrigaria aqueles Estados 

que expressamente decidissem a ela aderir. Caso isso não acontecesse, não se poderia impor 

as disposições da Parte XI a partes não-contratantes. Também era defendido o argumento de 

que o ato da adoção do texto da Convenção não poderia servir para confirmar uma prática que 

levasse a uma norma costumeira, pois a quase totalidade dos Estados desenvolvidos ou 

votaram contrariamente ou se abstiveram no momento da votação. Entretanto, esse último 

argumento não se aplicava a todos os Estados industrializados, uma vez que alguns deles, 

como a França (1982), Bélgica (1984), Itália (1984) chegaram a assinar a Convenção – sem 

deixar de ressaltar, no entanto, no momento da assinatura, seu inconformismo com a Parte XI. 

No que se refere ao outro dado novo – a possibilidade concreta de aproveitamento 

unilateral dos recursos da Área -, o interesse dos autores se dirigiu à questão, em virtude da 

                                                
82 Durante a elaboração do projeto de artigos do qual resultou a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, 
a Comissão de Direito Internacional, em seus trabalhos, especialmente durante as décadas de 1950 e 1960, 
discutiu a possibilidade de emergência e regimes objetivos em virtude da existência de tratados. A discussão era 
colocada no capítulo relativo aos efeitos dos tratados para terceiros Estados. Segundo a Comissão, regimes 
objetivos gerariam direitos e obrigações válidos erga omnes e, portanto, independentemente da manifestação de 
consentimento de um Estado ao tratado que fez o regime surgir. Para um sintético e instrutivo resumo sobre as 
discussões na Comissão de Direito internacional sobre o tema, ver RAGAZZI, 1997, pp. 37-41. 
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necessidade de dirimir problemas jurídicos que respaldavam o aproveitamento unilateral. 

Assim, a proliferação de leis nacionais bem como o surgimento de mini-tratados precisavam 

ser justificados sob a perspectiva do direito internacional. Para aqueles que defendiam a 

obrigatoriedade do patrimônio comum, tais legislações ou concertos internacionais seriam 

ilícitos desde mesmo antes do advento do texto final da Convenção, tese essa reforçada, 

segundo alguns, pela adoção do texto final. Ao contrário, para os que não viam o patrimônio 

comum da humanidade como obrigatório ou ao menos o interpretavam de maneira diferente 

dos Estados em desenvolvimento e autores a eles ligados, as legislações nacionais e os mini-

tratados eram vistos como exercício legítimo da liberdade dos mares e, ainda, de acordo com 

alguns, por essa mesma razão, conforme o princípio do patrimônio comum da humanidade. 

A legislação americana sobre fundos marinhos, como já se viu, foi inicialmente 

proposta no início da década de 1970. Na segunda metade da década, começou-se a perceber 

que aumentava a probabilidade de o Congresso americano aprová-la. Isso estimulou, antes 

mesmo de 1980 – ano da promulgação da lei – a que internacionalistas analisassem o tema 

das legislações nacionais em face do direito internacional então vigente. 

O italiano Benedetto Conforti, levando em conta ainda o projeto de lei como se 

encontrava em 1979, analisava o tema. 

Em primeiro lugar, rejeitava que o projeto de lei americano pudesse ser analisado 

levando em conta as declarações da Assembléia-Geral das Nações Unidas - que eram 

meramente recomendações e não possuíam força obrigatória. No entanto, advertia que tais 

declarações poderiam se converter em normas costumeiras. E partindo dessa premissa, 

sustentava que tinha natureza costumeira a norma que dispunha que os fundos marinhos e 

seus recursos eram patrimônio comum da humanidade. Assim o era, não porque Estados 

como os Estados Unidos reconheciam isso, mas porque tal norma era mero corolário do velho 

princípio da liberdade dos mares (CONFORTI, 1978-9, pp. 7-8). 
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Para o autor, a liberdade dos mares possuía dois aspectos. No aspecto positivo, 

liberdade dos mares permitiria que todos os Estados utilizassem-se do mar, seja para navegar, 

pescar e apropriar-se de recursos minerais e biológicos. No entanto, a liberdade dos mares 

também possuiria um aspecto negativo, que ao partir do fato de que todos devem desfrutar 

dos mares, proibiria que um Estado, individualmente, suprimisse ou comprometesse o uso da 

área por outros Estados. Sob essa segunda perspectiva, poder-se-ia contestar a apropriação 

unilateral dos recursos dos fundos marinhos, na medida em que o aproveitamento por parte de 

um Estado retiraria a possibilidade de outro fazê-lo. Desse modo, sob a perspectiva do lado 

negativo da liberdade dos mares, a solução mais adequada poderia ser a criação de uma 

organização internacional a fim de gerir a área de modo a considerar os interesses de todos os 

Estados. Conforti, inclusive, indagava a causa de os Estados em desenvolvimento não 

defenderem a proibição do aproveitamento unilateral com base nesse lado negativo da 

liberdade dos mares, ao invés de insistirem na espinhosa tese do surgimento de novas regras 

sobre os fundos marinhos a partir das resoluções da Assembléia-Geral das Nações Unidas (pp. 

9-10). 

Mas a liberdade dos mares não poderia apenas ser vista pelo lado negativo ou 

positivo, uma síntese seria necessária a fim de resolver os problemas referentes aos fundos 

marinhos. A síntese que chega Conforti, partindo da idéia de que não se pode simplesmente 

descartar o aproveitamento unilateral pelo fato de que os Estados ainda são as entidades que 

exercem diversos tipos de jurisdição sobre os mares, é a de que o aproveitamento unilateral é 

permitido, contanto que os interesses da humanidade sejam preservados (pp. 11-12). 

Mas dessa constatação o autor não retirava a legalidade do projeto de lei americano. 

Fazendo uma análise de seus dispositivos, Conforti concluía que a data de entrada em vigor 

da lei, a taxa a ser recolhida em nome da comunidade internacional e a pouca consideração 

dos princípios da nova ordem econômica internacional faziam o projeto inconsistente com o 
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direito internacional da época. No primeiro caso, porque a data estabelecida no projeto 

prejudicaria as negociações da III Conferência. No segundo caso, porque era arbitrário o 

quantum da taxa a ser recolhida para a comunidade internacional. No terceiro caso, porque já 

podiam ser identificadas como normas costumeiras princípios ligados à construção de uma 

NOEI e que já estavam sendo negociados durante a III Conferência, como o dever de não pôr 

em perigo o preço dos minerais em virtude de seu aproveitamento nos fundos marinhos nem 

alijar a economia de um Estado, especialmente dos Estados em desenvolvimento; o projeto de 

lei americano não levava em consideração tais princípios (pp. 12-14). 

A tese de Conforti poderia ser considerada um tanto audaciosa, na medida em que 

misturava elementos do direito internacional tradicional com certas inflexões surgidas em 

virtude das reivindicações da NOEI. De qualquer modo, ele abria espaço para que as 

legislações nacionais pudessem ser consideradas lícitas perante o direito internacional, desde 

que respeitantes de alguns princípios. 

Também antes mesmos de estarem em vigor as legislações nacionais, Francisco 

Orrego Vicuña analisava o problema, tomando em especial atenção o projeto de lei 

americano. 

Para o autor, anteriormente à Declaração de Princípios já era assente que o direito 

internacional então vigente era insuficiente para regular a questão dos fundos marinhos. A 

Declaração de Princípios teria vindo justamente para suprir a insuficiência, ao consagrar 

solenemente o patrimônio comum. Esse conceito teria uma dupla relação com o direito 

internacional: de um lado, reunia os princípios incorporados ao direito do mar em seu 

processo evolutivo, como subordinar a liberdade dos mares aos interesses da comunidade 

internacional – o que já se verificava como acontecendo desde há muito -; de outro, 

significava uma contribuição ao desenvolvimento progressivo do direito internacional 

aplicável aos fundos marinhos (ORREGO VICUÑA, 1978, p. 815). 
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Orrego Vicuña retirava a conseqüência de que o aproveitamento unilateral dos 

recursos dos fundos marinhos, seja pela promulgação de legislação unilateral, mini-tratado ou 

qualquer outro meio, era ilícita porque considerava que a Resolução da Moratória e a 

Declaração de Princípios possuíam força obrigatória – levando em conta que esse último 

instrumento reiterava a necessidade de uma moratória no aproveitamento dos recursos. 

Ademais, confirmava posicionamentos anteriores seus, já explicitados no capítulo anterior, de 

que o princípio do patrimônio comum tinha natureza jus cogens (pp. 816-818). Tal conclusão 

era tirada a partir de uma duvidosa análise da prática estatal, o que tornava, sem qualquer 

dúvida, mais fácil a defesa da ilegalidade das legislações unilaterais. 

Lembrava que representantes dos Estados Unidos já haviam afirmado que, embora 

aquele Estado não estivesse obrigado pela Resolução da Moratória, havia se comprometido a 

agir de boa-fé em relação à mesma. O fato de serem avançadas propostas de legislação 

unilateral sugeririam uma violação ao princípio da boa-fé, em relação à Resolução, por parte 

dos Estados Unidos, o que também repercutia nos trabalhos da III Conferência (pp. 822-823).  

E. D. Brown, em um artigo já referido neste capítulo, pretendia justificar, 

especialmente, três legislações nacionais sobre os fundos marinhos: a dos Estados Unidos, a 

da República Federal da Alemanha e a do Reino Unido. O trabalho, escrito antes da adoção 

do texto final da Convenção, partia do pressuposto de que o patrimônio comum da 

humanidade, como estabelecido nas resoluções da Assembléia-Geral das Nações Unidas, não 

era um princípio jurídico, contendo apenas linhas políticas e morais a serem seguidas 

(BROWN, 1982, p. 150). 

Ao ser partidário da adequação das legislações nacionais ao direito internacional 

vigente, o autor sustentava que a atitude dos Estados legisladores estudados não negava o 

princípio do patrimônio comum da humanidade como disposto na Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, e dava algumas razões para isso: (a) enquanto não entrasse em 
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vigor, os Estados legisladores não estavam obrigados a aceitar a versão do patrimônio comum 

incorporada na Convenção; (b) tais Estados legisladores aceitavam que os fundos marinhos 

eram patrimônio comum da humanidade e consideravam que a Declaração de Princípios 

estabelecia linhas políticas e morais a serem elaboradas em um regime internacional a ser 

baseado no princípio; (c) havia um reconhecimento de que, em virtude do princípio do 

patrimônio comum, o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos deveria ser feito em 

benefício da humanidade, levando em consideração os interesses e necessidade dos Estados 

em desenvolvimento, o que levava à obrigação de assegurar uma partilha eqüitativa entre os 

Estados dos benefícios oriundos da mineração marinha; (d) era reconhecida a 

inapropriabilidade da área e as legislações internas haviam evitado a violação de tal princípio; 

(e) enquanto ainda não surgisse um regime aceitável para os Estados legisladores, eles se 

reservavam ao direito de autorizar a mineração marinha com base em suas legislações, o que 

melhor concretizaria, em sua visão, o princípio do patrimônio comum em comparação com o 

texto final da Convenção; (f) era dada prioridade à maximização dos lucros da mineração 

marinha de modo a que os mais largos fundos possíveis fossem disponibilizados para as 

verdadeiras prioridades do Estados em desenvolvimento; seria inconsistente com isso 

estabelecer uma burocracia internacional custosa, encorajar a mineração por instituições 

públicas inexperientes, transferir tecnologia para tais instituições ou para Estados em 

desenvolvimento; (g) embora de caráter provisório, as legislações nacionais forneceriam os 

fundamentos para se negociar um regime diferente daquele consagrado no texto final da 

Convenção de modo a maximizar, na visão dos Estados legisladores, o patrimônio comum da 

humanidade; (h) o não-reconhecimento de tais realidades significaria que os fundos escassos 

existentes seriam desnecessariamente desperdiçados e o aproveitamento dos recursos não 

aconteceria, por ser pouco atrativo aos investidores (pp. 176-177). 
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É de se enfatizar que Brown, embora sustentasse expressamente que o princípio do 

patrimônio comum da humanidade apenas forneceria diretrizes morais e políticas, 

vislumbrava nele uma normatividade ao menos mínima. Nesse sentido, o autor parecia ser 

partidário das legislações nacionais que retiraram alguns aspectos – os mais convenientes - 

que decorriam do princípio do patrimônio comum da humanidade como estabelecido na 

Declaração de Princípios para considerá-los como tendo força obrigatória, como é o caso do 

aproveitamento em especial benefício dos Estados em desenvolvimento e a inapropriabilidade 

da área. Atrelado a isso, uma forte percepção voluntarista informava a posição do autor, que 

não via outra possibilidade de a Convenção se impor aos Estados legisladores que não fosse 

pela manifestação expressa do consentimento dos mesmos. 

Em um artigo publicado um ano depois, o autor reiterava seus pontos básicos a 

sustentar a legalidade da mineração nos fundos marinhos com base no princípio da liberdade 

dos mares, contanto que o uso do mar, para efeito de aproveitamento de recursos, fosse 

razoável, no sentido de consideração dos interesses dos demais Estados. Ele também 

sustentava que as resoluções da ONU, em especial a Resolução da Moratória e a Declaração 

de Princípios nem tinham força obrigatória, por si sós, nem tinham gerado norma costumeira. 

Quanto ao último aspecto, enfatizava que, ao tempo da votação das resoluções foi reiterado 

pelos Estados desenvolvidos que tais instrumentos não eram obrigatórios e, no curso da III 

Conferência, os mesmos Estados mantiveram a posição de que apenas uma futura Convenção 

sobre o assunto tornaria o princípio do patrimônio comum preciso (BROWN, 1983, pp. 521-

560). Nesse ponto, é possível notar que Brown, já como acontecia no período de 1970 a 1982, 

encarava o processo de formação de normas costumeiras enfatizando a prática de 

contrariedade dos Estados desenvolvidos em contraposição à prática de afirmação dos países 

em desenvolvimento. 



285 

 

Mas Brown explicitava algo que não ficava tão evidente em seu artigo anterior. De 

uma maneira um tanto claudicante, sugeria que inclusive Estados desenvolvidos haviam 

reconhecido um “princípio fundamental” do patrimônio comum da humanidade, que 

englobaria, por exemplo, a idéia de inapropriabilidade ou não submissão da área à soberania 

ou a direitos soberanos dos Estados, bem como a necessidade de aproveitar os recursos da 

área levando em especial consideração os interesses dos Estados em desenvolvimento. Ainda 

assim, reconhecia que tais conseqüências, que decorriam do “princípio fundamental”, 

possuíam um alto grau de abstração – assim como todos os outros aspectos do princípio do 

patrimônio comum da humanidade. Isso permitiria que a concretização dessas conseqüências 

pudesse acontecer da maneira a mais variada possível (pp. 558-559). 

Sem se deter especificamente no problema da licitude das legislações nacionais, a 

autora americana Mary Victoria White reconhecia que ao menos alguns aspectos da doutrina 

do patrimônio comum da humanidade já haviam adquirido status jurídico. Embora sem 

explicitar se o processo de “aquisição” de tal status jurídico decorria da força intrínseca das 

resoluções ou da formação do direito costumeiro, alguns dos aspectos eram mencionados: uso 

pacífico, desarmamento, cooperação, uso comum de administração internacional (WHITE, 

1982, p. 534). 

É preciso tomar em conta que a abordagem da autora levava em consideração o 

patrimônio comum da humanidade não apenas em relação aos fundos marinhos, mas também 

em relação a duas de suas outras (possíveis) manifestações: a lua e a Antártica.83 Essa 

abordagem, que passou a ser recorrente em autores, especialmente a partir da década de 1980, 

muitas vezes passava ao largo das especificidades da aplicação do patrimônio comum aos 

                                                
83 O tratado para governar as atividades dos Estados na lua e em outros corpos celestes foi o primeiro tratado 
internacional a reconhecer, em 1979, expressamente, em um instrumento indubitavelmente obrigatório, o 
conceito de patrimônio comum da humanidade em seu art. 11. Para o texto, em português, do tratado, que ainda 
não foi ratificado pelo Brasil, ver NAÇÕES UNIDAS, 1979. Embora a Antártica nunca tenha sido expressamente 
reconhecida como patrimônio comum da humanidade, especialmente em virtude dos desenvolvimentos no 
direito do mar e do direito aeroespacial, já se poderia identificar, na década de 1980, um forte movimento para a 
consideração da noção também em relação àquele continente. 
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fundos marinhos em benefício de uma abordagem mais genérica, de modo a abarcar o 

conceito em suas mais diversas manifestações. Em outros termos, quando se analisava a 

“aquisição” de status jurídico do patrimônio comum da humanidade, comumente estava-se a 

considerar tal status jurídico em relação a um princípio do patrimônio comum da humanidade 

aplicável a vários campos. 

O diplomata da República Federal da Alemanha, Tono Eitel, em 1983, fazia certas 

previsões sobre o surgimento de normas costumeiras referentes aos fundos marinhos. Para ele, 

a Convenção teria um “bom começo” caso conseguisse o número de 60 ratificações 

necessárias para sua entrada em vigor e tais ratificações fossem geográfica e politicamente 

distribuídas de maneira “correta”. Caso esse número de ratificações não fosse alcançado, seria 

mais difícil que se tornassem costumeiras as regras sobre os fundos marinhos, “cujos 

interesses estão muito mais intimamente interligados” (EITEL, 1983, p. 118). 

Um posicionamento de tal tipo, além de pressupor que as legislações nacionais 

haviam sido editadas em um ambiente de licitude – um costume poderia ainda surgir, segundo 

o autor – também pressupunha, por conseqüência, uma liberdade ampla para Estados 

aceitarem ou não as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, seja 

pela manifestação do consentimento em vincular-se ao tratado, seja pela dita Convenção não 

ter cristalizado ou refletido normas costumeiras. 

Levando em conta especialmente a legislação nacional americana sobre 

aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos, o autor americano Frederick Goldie 

analisava minuciosamente, porém de maneira pouco sistemática, os argumentos trazidos por 

aqueles que, de algum modo, pretendiam impedir o aproveitamento unilateral dos recursos da 

Área. 

Baseando-se nas mesmas premissas que o faziam defender a possibilidade de 

apropriação pelos Estados de parcelas dos fundos marinhos, ou seja, em premissas 
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tipicamente voluntaristas, fundadas na necessidade de consentimento expresso e indubitável 

para que um Estado pudesse se obrigar por normas internacionais, Goldie rebatia diversas 

teses que pretendiam sustentar a impossibilidade de mineração unilateral nos fundos 

marinhos. Assim, rejeitava teses que apoiavam a impossibilidade baseando-se na necessidade 

de os Estados Unidos respeitarem o princípio da boa-fé ou na força obrigatória de declarações 

da Assembléia-Geral das Nações Unidas (GOLDIE, 1983, pp. 69-110). 

Uma especial atenção do autor era outorgada à tese de que as resoluções pertinentes 

da Assembléia-Geral teriam feito surgir normas costumeiras, especialmente através do 

processo de formação de um direito internacional costumeiro instantâneo. A tese era 

levantada para ser rejeitada, pois para Goldie, não haveria que se falar em costume 

instantâneo, pois isso pressuporia a existência de uma opinio juris universal ou uma aceitação 

da norma costumeira por parte dos Estados mais significativamente interessados ou 

diretamente afetados pela norma costumeira. Vale dizer que o autor englobava nesse grupo 

dos defensores de um direito internacional costumeiro instantâneo os especialistas jurídicos 

subscritores da carta enviada ao Presidente do Grupo dos 77 em 1979 e já referida no capítulo 

anterior (pp. 72-79). 

Além de lembrar que a prática americana sempre seguiu no sentido de não se 

vincular às resoluções pertinentes da Assembléia-Geral ou a normas costumeiras 

internacionais sobre o tema, defendia, aparentemente em contradição com o que sustentava 

veementemente na década de 1970, que “sem uma definição [do patrimônio comum da 

humanidade] convencional universalmente aceita ou o desenvolvimento, por uma prática 

estatal ampla, de uma norma costumeira substituindo a liberdade dos mares, a liberdade de 

acesso inerente à liberdade dos mares permanece a norma” (p. 94). Goldie defendia, na 

década de 1970, como já visto, a natureza de res nullius dos fundos marinhos. 



288 

 

Ao criticar a tese do surgimento de um direito internacional costumeiro instantâneo e 

ao defender que não haviam participado desse processo os Estados mais significativamente 

interessados ou diretamente afetados, Goldie utilizava-se de um argumento que se tornaria 

freqüente entre outros autores do período. 

Com efeito, nos Casos da Plataforma Continental do Norte, de 1969 

(INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, 1969, pp. 340-433), a Corte Internacional de Justiça 

estabeleceu que, na formação de uma norma costumeira, seria necessário que participassem 

do processo os Estados diretamente interessados na futura norma jurídica. A Corte, inclusive, 

ao analisar problemas referentes à plataforma continental, sustentava que, no caso do direito 

do mar, Estados costeiros deveriam necessariamente participar do processo de formação da 

norma costumeira. 

Autores, como Goldie, que pretendiam desvincular os Estados industrializados, em 

especial os Estados Unidos, da alegação de surgimento de normas costumeiras, 

argumentavam que tais Estados, por deterem tecnologia para proceder ao aproveitamento dos 

fundos marinhos, deveriam necessariamente se manifestar para que uma norma costumeira 

sobre o assunto surgisse – o que não teria ocorrido. 

Afora a crítica que poderia ser formulada ao requisito exigido pela Corte 

Internacional de Justiça de que muitas vezes a formação da norma costumeira refletiria apenas 

os interesses dos Estados mais poderosos no contexto internacional, produzindo, assim, uma 

“estratificação social internacional” (PAYOYO, 1997, p. 328) e refletindo, também, certa 

ideologia, uma dúvida poderia ser formulada. Nas questões referentes aos fundos marinhos, 

Estados diretamente interessados seriam aqueles que poderiam exercer a mineração marinha 

ou aqueles que receberiam, com mais ênfase, os benefícios de tal mineração, ou seja, Estados 

em desenvolvimento? Ou seriam ambos os grupos que mereceriam ser considerados? A 

posição de Goldie, assim como de outros autores, apenas revelava que os argumentos 
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relativos ao surgimento ou não-surgimento de normas costumeiras envolviam uma obscura 

concepção de fontes que, muitas vezes, servia para cumprir propósitos pré-concebidos. 

Em um artigo que se destacava na produção acadêmica então existente sobre o 

princípio do patrimônio comum da humanidade, Rüdiger Wolfrum, em 1983, com o apoio de 

sofisticados argumentos dogmáticos, analisava o princípio como estabelecido na Convenção 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

Uma das premissas de que partia Wolfrum era de que o princípio do patrimônio 

comum possuía um aspecto negativo e outro positivo. O aspecto negativo significava a 

proibição de apropriação ou o exercício de soberania ou de direitos soberanos sobre a Área. 

Por sua vez, o lado positivo, que introduzia um novo e revolucionário elemento, significava 

que a humanidade seria representada pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, 

uma organização internacional que teria jurisdição sobre a Área. Contudo, concluía que a 

existência de uma organização internacional com jurisdição sobre a Área e também seu 

recursos não era uma “conseqüência peremptória derivada do princípio do patrimônio 

comum”. Teria sido possível estabelecer, de maneira mais consentânea com as estruturas 

então atuais do direito internacional, que a administração do patrimônio comum seria 

atribuída aos próprios Estados – que atuariam como órgãos da comunidade internacional 

(WOLFRUM, 1983, pp. 316-317). 

O artigo de Wolfrum analisava minuciosamente o princípio como estabelecido na 

Convenção e suas conseqüências dentro da lógica imprimida pela própria Convenção. Assim, 

demonstrava que o tratado possuía inconsistências internas, como por exemplo, uma ênfase 

maior na idéia de tratamento preferencial em detrimento da idéia de compensação e a timidez 

em permitir a participação igualitária no aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos (p. 

332). 
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Mas o autor também analisava o caráter costumeiro obrigatório do princípio do 

patrimônio comum da humanidade tomando em conta a possibilidade de mineração unilateral 

pelos Estados. Nesse sentido, defendia que o princípio do patrimônio comum somente havia 

adquirido caráter costumeiro em seus “aspectos gerais”. No que se refere às obrigações 

específicas dirigidas àqueles que pretendiam proceder à mineração da Área contidas na 

Convenção, não teria ocorrido consenso necessário para fazer surgir uma norma costumeira. 

Embora não detalhasse o que significava tais “aspectos gerais”, neles não incluía o 

estabelecimento de uma moratória de modo a desautorizar a mineração unilateral. Para chegar 

a tal conclusão levava em conta não apenas os votos negativos e as abstenções na votação do 

texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, mas também o sentido da 

Declaração de Princípios e, curiosamente, as negociações do Tratado da Lua, que também 

consagrou o princípio do patrimônio comum (p. 335). Curiosamente porque o autor, assim, 

utilizava-se da prática estatal em uma área que guardava semelhanças, mas ainda assim era 

diversa do direito do mar, para investigar acerca da formação de uma norma costumeira. 

No que tange à Declaração de Princípios, sustentava que dela não se poderia retirar 

uma abolição da liberdade de engajamento dos Estados em atividades nos fundos marinhos. 

Quanto ao Tratado da Lua, indicava que lá não ficou estabelecido que os Estados estavam 

proibidos de aproveitar os recursos encontrados nas atividades espaciais; no entanto, ainda 

assim, o princípio do patrimônio comum da humanidade era consagrado naquele texto 

convencional. Ele também se utilizava do argumento de que uma moratória, para se impor 

como norma costumeira, precisaria contar com o apoio dos Estados “especialmente afetados”, 

algo que não teria acontecido (p. 335-336). 

Wolfrum também negava a possibilidade de que a Convenção pudesse, quando 

entrasse em vigor, impor-se como um regime objetivo, por duas razões relevantes: tal idéia 

iria de encontro aos princípios estabelecidos de direito internacional e também violaria a 
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própria idéia de humanidade, pois concederia a possibilidade de 60 Estados – número exigido 

para a entrada em vigor do tratado – imporem normas ao restante da comunidade 

internacional; a Convenção previa a possibilidade de denúncia unilateral por parte dos 

Estados, e em um regime objetivo, os mesmos não têm liberdade para aboli-lo (p. 337). 

Em um trabalho publicado seis anos depois, Wolfrum ressaltava que o princípio do 

patrimônio comum da humanidade havia se inserido no direito costumeiro. Chegava mesmo a 

afirmar que, no que tange ao aspecto de proibição de ocupação e apropriação, ele havia 

adquirido um status jurídico cujo efeito era similar ao das normas jus cogens (WOLFRUM, 

1989, pp. 66-67). Ademais, mantinha uma posição de que era livre a cada Estado “decidir 

como assegurar que atividades sujeitas ao princípio sejam conduzidas em benefício da 

humanidade” (p. 68). Com isso, respaldava o aproveitamento unilateral dos recursos da Área, 

bem como as legislações nacionais e os mini-tratados afeitos ao tema. 

Alguns poucos autores se colocavam em uma posição de maior equilíbrio no 

problema da legalidade das atividades unilaterais nos fundos marinhos. Um exemplo de tal 

postura é a adotada pelo francês Gilbert Apollis. 

Para Apollis, a França, bem como outros legisladores unilaterais, havia se apoiado na 

idéia de que aos fundos marinhos se aplicaria o regime de liberdade dos mares. No entanto, 

reconhecia que não era evidente que a liberdade dos mares se aplicasse também aos fundos 

marinhos. Em verdade, afirmava, “era delicado sustentar que o direito internacional atual 

admitia a liberdade de aproveitamento, quando uma Convenção havia sido elaborada, 

prevendo, ao contrário, um regime de apropriação coletiva e uma regulamentação do 

aproveitamento sob o controle de organismos internacionais”. Por outro lado, seria difícil 

pretender que uma norma costumeira já tivesse surgido, em virtude da Declaração de 

Princípios não proibir qualquer outra concepção acerca da utilização dos recursos dos fundos 
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marinhos, especialmente levando em consideração a posição dos Estados “particularmente 

interessados” (APOLLIS, 1983, pp. 122-123). 

Desse modo, para caracterizar as legislações nacionais no contexto do direito 

internacional, afirmava o autor que as mesmas procediam da intenção de se imporem nas 

relações internacionais como normas de referência para as atividades nos fundos marinhos. 

Sob essa perspectiva, a lógica das legislações nacionais não era diferente, mutatis mutandis, 

dos atos dos Estados costeiros que reivindicaram maiores faixas de jurisdição sobre os mares 

em décadas anteriores: seu objetivo era produzir uma “legalidade internacional adaptada a 

interesses particulares em um contexto jurídico controverso e em se apoiando em uma posição 

favorável na relação de força”. Se na reivindicação de maiores faixas de jurisdição sobre o 

mar prevalecia a situação geográfica vantajosa, nas legislações nacionais sobre 

aproveitamento dos fundos marinhos prevaleciam questões referentes ao avanço tecnológico e 

à capacidade financeira (p. 124). 

Em resumo, a posição de Apollis, diferentemente do que defendido pela grande 

maioria dos doutrinadores da época, sejam os ligados a Estados desenvolvidos ou a Estados 

em desenvolvimento, era de que as legislações nacionais haviam sido promulgadas em um 

vácuo normativo. Elas possuíam um potencial para ser lícitas, como atos provocado por 

Estados no plano internacional, mas ainda não eram respaldadas pelo direito internacional.84 

Embora sem se dedicar especificamente ao problema da licitude da mineração 

unilateral, Larschan e Brennan defendiam que não se poderia concluir que existia uma norma 

costumeira obrigatória estabelecendo o princípio do patrimônio comum da humanidade. 

Embora reconhecessem que o padrão de votação na Declaração de Princípios fosse “tanto 

                                                
84 É importante lembrar que entre as décadas de 1950 e 1960 certos autores já tinham a idéia formada de que o 
regime aplicado ao alto-mar não era automaticamente aplicável aos fundos marinhos. Desse modo, Lauterpacht 
afirmava, categoricamente: “não há princípio de direito internacional – e certamente nenhum princípio da prática 
internacional – que faça as áreas submarinas partilharem automaticamente o status do alto-mar” (LAUTERPACHT, 
1950, p. 414). Em sentido similar, estabelecia um importante especialista em direito do mar brasileiro, Marotta 
Rangel: “Nem sempre o regime do mar é o mesmo do leito que lhe é subjacente” (RANGEL, 1966, p. 11). 
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relevante como significante”, afirmavam que era prematuro sustentar que o princípio fazia 

parte do direito do mar, por conta da abstenção de Estados ocidentais industrializados 

(LARSCHAN E BRENNAN, 1983, pp. 318-319). 

No que tange à obrigatoriedade do patrimônio comum pela via costumeira, em 

virtude da adoção do texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, 

também sustentava a sua não-emergência, seja pela abstenção in toto do bloco socialista e de 

Estados do primeiro mundo seja pela oposição americana. Também lembravam que havia 

diferenças entre os Estados em desenvolvimento que votaram a favor do tratado, como, por 

exemplo, entre importadores e exportadores de minerais. Isso tudo os levava a concluir que 

não havia surgido uma opinio juris sobre o patrimônio comum da humanidade, podendo-se 

dizer mesmo que, àquele tempo, o patrimônio comum da humanidade era “um conceito 

jurídico [que] estava morto” (pp. 335-336). A partir desses argumentos, os autores defendiam 

que “considerando a falta de uma alternativa viável no presente, o princípio do consentimento 

deve sobreviver” (p. 336) e, portanto, não se poderia impor aos Estados desenvolvidos 

soluções não consentidas pelos mesmos. 

Na década de 1980, começaram a proliferar estudos que se detinham com bastante 

profundidade no caráter costumeiro da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

Especialmente entre doutrinadores americanos era possível perceber esse interesse que 

cumpria duas funções. Ao crescer a produção sobre o direito internacional costumeiro do mar, 

a doutrina cumpria um papel importante em reforçar: (1) que todas as partes da Convenção, 

exceto a Parte XI, possuíam já caráter costumeiro ou um potencial relevante para adquirir um 

caráter costumeiro; (2) que a parte XI, devido a sua controvertida aceitação, sequer possuía 

perspectiva para adquirir o caráter costumeiro. 

Um artigo de John King Gamble Jr e Maria Frankowska seguia essa tendência. Para 

os autores, a Parte XI podia ser a única seção da Convenção em que um importante grupo de 
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Estados mantinha não ser parte do direito internacional costumeiro (GAMBLE JR. E 

FRANKOWSKA, 1984, p. 503). No entanto, era possível perceber nos autores alguma abertura 

para a consideração de conseqüências jurídicas a partir da Convenção das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar. Nesse ponto, diferenciavam-se de outros autores americanos para 

sugerir que embora não houvesse norma costumeira proibindo o aproveitamento unilateral dos 

recursos dos fundos marinhos àquele estágio, a Convenção, quando em vigor, poderia gerar 

estoppel no sentido de extinguir uma norma costumeira permitindo o aproveitamento dos 

recursos fora da Convenção. Ou seja, “a Convenção não pode forçar um Estado a jogar com 

as novas regras, mas pode ser capaz de tornar ilegal (outlaw) o velho jogo” (p. 510). 

Os doutrinadores espanhóis, José Juste Ruiz e Mireya Castillo Daudí, opunham-se 

vigorosamente à tese que pretendia a licitude das legislações nacionais. 

Baseando-se na obrigatoriedade do princípio do patrimônio comum da humanidade 

com base no direito costumeiro, chegavam a avançar a idéia de que o mesmo, já em 1984, 

constituía-se uma norma de natureza jus cogens (JUSTE RUIZ E CASTILLO DAUDÍ, 1983-4, p. 

71). Para eles, era falsa a premissa em que se basearam as legislações nacionais – de que a 

liberdade dos mares se aplicava aos fundos marinhos – pois desde a Declaração de Princípios 

havia sido consagrado que o direito do mar não proporcionava regras atinentes à Área, o que 

foi mesmo razão para se iniciar a criação de uma nova normativa para os fundos marinhos. 

Além do mais, ressaltavam, que não é compreensível, levando em conta a boa lógica jurídica 

“como o Estado, sem dispor de soberania, jurisdição, competências soberanas ou direitos de 

propriedade sobre os fundos marinhos possa atribuir aos titulares de licenças ou permissões 

direitos exclusivos de aproveitamento ou aproveitamento e, nesse caso, direitos de 

propriedade sobre os nódulos extraídos dos fundos marinhos” (p. 84). 

Entretanto, é preciso lembrar que os autores não retiravam da existência normativa 

do princípio do patrimônio comum da humanidade um único regime de aproveitamento dos 
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recursos dos fundos marinhos. Em verdade, o regime estabelecido na Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar ainda não havia se integrado nem no direito internacional 

convencional – porque ainda não se encontrava em vigor – nem no direito internacional 

consuetudinário. Embora parecessem muitos simpáticos ao regime como estabelecido na 

Convenção, que refletia as prioridades dos Estados em desenvolvimento, reconheciam que se 

tratava “de uma matéria e que o direito está em vias de formação e que o processo está 

dominado por interesses contrapostos” (pp. 88-89). A crítica estabelecida às legislações 

nacionais decorria mais de argumentos sobre o que seria o “bom direito” do que de 

argumentos que contestavam a própria existência do direito na questão. 

Em um extenso e perspicaz estudo sobre a existência de um princípio do patrimônio 

comum da humanidade, o italiano Andréa Gattini abordava, dentre outras questões, o 

problema da licitude das legislações nacionais. 

Para ele, as legislações nacionais não representavam qualquer ilegalidade no direito 

internacional por duas razões básicas: (1) nenhum dos Estados legisladores reivindicou 

soberania ou direitos exclusivos sobre qualquer parte da Área, respeitando, assim, o seu 

caráter de res communis – regime que o autor pressupunha aplicar-se aos fundos marinhos na 

ausência da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar; (2) havia notório dissenso 

entre os Estados sobre a existência de uma regra proibindo o aproveitamento dos recursos da 

Área antes da instituição de um regime internacional – aqui o autor se referia à moratória de 

atividades nos fundos marinhos, embora não se detivesse no tema (GATTINI, 1985, pp. 702-

703). 

Gattini rejeitava também a tese de que até mesmo os Estados que haviam assinado a 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – como a França e a União Soviética, por 

exemplo – e que também haviam promulgado legislações sobre os fundos marinhos estariam 

proibidos de proceder à mineração na Área por isso significar uma violação mesmo ao objeto 
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do tratado. Estava, então, se referindo ao art. 18 da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados, que proíbe que Estados que assinaram, mas que ainda não ratificaram um tratado, 

frustrem seu objeto e finalidade. Lembrava que tal regra somente se aplicava aos tratados em 

vigor e que durante a preparação do projeto da referida Convenção de Viena ainda na 

Comissão de Direito internacional foi rejeitada a proposta para que a obrigação de não frustrar 

o objeto e finalidade do tratado também se impusesse antes da sua entrada em vigor (p. 703). 

O autor também analisava a questão de saber se o sistema alternativo desenvolvido 

pelos Estados legisladores baseado na reciprocidade poderia se tornar uma norma costumeira, 

em concorrência com o regime estabelecido na Convenção. Sua conclusão parecia se 

aproximar de uma negação de tal conseqüência, em virtude da debilidade do regime dos 

Estados legisladores, que possuía uma natureza transitória, e que pretendia apenas garantir o 

acesso de empresas de seus Estados. Nesse regime alternativo, não visualizava uma vocação 

para aplicar-se a vários outros Estados (pp. 703-704). 

A partir dessas constatações, Gattini deixava clara sua posição sobre a 

obrigatoriedade de um princípio do patrimônio comum da humanidade – que, embora 

impreciso, tinha um caráter jurídico resguardado. O princípio somente obrigaria os Estados 

partes à Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. O autor sugeria que alguns dos 

elementos que compunham o princípio – especificamente, inapropriabilidade, uso pacífico, 

liberdade de pesquisa científica e proteção ambiental – tinham caráter costumeiro, mas não 

em decorrência da obrigatoriedade de um princípio do patrimônio comum da humanidade, 

mas da obrigatoriedade de uma norma que considerava os fundos marinhos como sendo de 

natureza res communis. Do mesmo modo, rejeitava a possibilidade de a Convenção gerar um 

regime objetivo, obrigando até mesmo os Estados que a ele não consentiram (pp. 727-730). 

Em um artigo freqüentemente citado na época, Christopher Joyner analisava o 

conceito de patrimônio comum da humanidade em suas implicações para o direito 
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internacional. O autor levava em conta o conceito tomando como referência sua aplicação seja 

no direito do mar, seja no direito aeroespacial e na Antártica. 

De maneira sucinta, sustentava que um conceito como o de patrimônio comum da 

humanidade para ser considerado como um princípio aceito de direito internacional 

necessitaria, ao menos, do cumprimento de três pré-condições: (1) ter um conteúdo distinto e 

bem definido de modo a poder ser completamente integrado ao corpus do direito 

internacional; (2) existência de prática estatal no desenvolvimento do patrimônio comum da 

humanidade e, ademais, a opinio juris (i.e. consenso) deve ser demonstrada e evidente; (3) a 

aceitação costumeira do patrimônio comum da humanidade, como demonstrada pelo 

comportamento e pela conduta do Estado, deve ser manifesta ou ao menos suficientemente 

ampla para atestar a aceitação do patrimônio comum da humanidade (JOYNER, 1986, p. 198). 

Também de maneira sucinta, afirmava o autor (sem fazer restrições) que os 

“governos nacionais não haviam expressado por suas condutas ou comportamento nenhuma 

disposição em aceitar o patrimônio comum da humanidade como uma obrigação jurídica 

mandatória para atividades em áreas de espaço comum”. Ressaltava que vários 

pronunciamentos ideológicos e afirmações retóricas tinham sido feitos sobre o patrimônio 

comum e dois tratados o haviam consagrado – o Tratado da Lua e a Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar. No entanto, no caso dos tratados, lembrava que poucos Estados 

os haviam ratificado à época e existia reduzida perspectiva para que os mesmos produzissem 

um grande impacto no direito internacional em um futuro próximo. Para Joyner, os Estados 

estavam relutantes em afirmar, por meio de sua prática, os méritos jurídicos do patrimônio 

comum da humanidade no direito internacional daquele período (pp. 198-199). 

Os argumentos do autor, no que se refere à existência do patrimônio comum como 

norma costumeira, eram tirados de meras afirmações e levando pouco em conta a prova 

necessária para afirmar ou negar o caráter costumeiro ao patrimônio comum da humanidade. 
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O holandês G. J. H. Van Hoof, que já havia publicado uma importante obra 

denominada Rethinking the sources of international law, em 1983, propunha-se a analisar o 

status jurídico do conceito de patrimônio comum da humanidade em um artigo publicado em 

1986. Fazendo uma investigação profunda da prática estatal sobre o tema, chegava a 

conclusões diferenciadas do que a maioria dos internacionalistas da época alcançava. 

Van Hoof partia do pressuposto de que as relações internacionais da época eram 

marcadas por divisões entre grupos de Estados, que poderiam ser caracterizados como 

divididos em quatro mundos. Tal separação de Estados gerava uma dificuldade crescente em 

se achar o consenso sobre regras de direito internacional. O patrimônio comum da 

humanidade, até mesmo por ser resultado da atuação dos quatro mundos no plano jurídico 

internacional, refletia essa dificuldade em se achar o consenso. E, em um exercício poucas 

vezes visto de reflexão sobre a própria doutrina acerca do caráter jurídico do patrimônio 

comum da humanidade, o autor informava que, quanto à questão, encontravam-se em dois 

pólos opostos os que afirmavam que o patrimônio comum era apenas um mero postulado 

político e outros que chegavam a afirmá-lo como tendo natureza jus cogens. Embora 

reconhecendo que o caráter jurídico do conceito fosse controverso, advogava que tal 

controvérsia não poderia ser resolvida nem subestimando nem superestimando esse caráter. 

De fato, a manutenção das posições contrapostas somente dificultaria o consenso assim como 

permitiria que a discussão fosse constantemente reaberta em aspectos que já haviam sido 

acordados (VAN HOOFF, 1986, pp. 51-53). 

Para resolver o impasse, a estratégia do autor era retirar certos elementos do conceito 

de patrimônio comum e indagar se os mesmos, individualmente, poderiam ser considerados 

como possuindo status jurídico. Embora essa postura não fosse nova – muitos autores 

repartiam o patrimônio comum para nele achar alguns aspectos de juridicidade e 
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obrigatoriedade – a cautela com que ela era tomada e o cuidado em observar a prática estatal 

tornavam o estudo verdadeiramente diferenciado. 

Como um todo, Van Hoof chegava à conclusão de que o conceito de patrimônio 

comum da humanidade não poderia ser considerado jus cogens. E fazia isso baseando-se 

especialmente no fato de que a já referida proposta chilena de incluir no texto da Convenção 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar um reconhecimento explícito nesse sentido foi 

substituída por uma regra mais genérica que mencionava apenas que o patrimônio comum não 

estaria sujeito a modificações. A substituição da proposta chilena demonstrava que alguns 

Estados – dentre eles os possíveis Estados mineradores, como Estados Unidos, Reino Unido e 

República Federal da Alemanha – se opunham à emergência do conceito como uma norma jus 

cogens. Isso não significava, no entanto, segundo o autor, que aspectos específicos do 

conceito não pudessem ser considerados como possuindo a natureza cogente (pp. 62-64). 

O artigo identificava o conceito de patrimônio comum da humanidade com quatro 

elementos: (1) uso pacífico; (2) uso não-exclusivo; (3) benefício de toda a humanidade; (4) 

maquinário internacional (p. 64). 

No que tange ao primeiro elemento, Van Hoof concluía que o mesmo possuía uma 

natureza jus cogens na medida em que esse resultado havia sido pretendido pelos elaboradores 

da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, sem contar que tal elemento era 

sempre explícito nos principais instrumentos que lidavam com o conceito de patrimônio 

comum da humanidade (pp. 65-67). 

No que se refere ao segundo elemento, o autor identificava nele, em parte, uma 

natureza peremptória. No que se refere ao uso não-exclusivo como implicando proibição de 

soberania, o patrimônio comum coincidiria com a teoria do res communis, que era a base do 

tradicional princípio da liberdade dos mares. Devido à ampla aceitação dessa proibição de 

soberania em vários instrumentos, poder-se-ia reconhecer nela uma norma jus cogens. O 
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mesmo, no entanto, não se poderia dizer em relação aos outros aspectos do uso não-exclusivo. 

Tais aspectos não diriam respeito, como a proibição de soberania, “à questão de que tipo de 

uso da Área é proibido, mas ao contrário, dirige-se à questão de que tipo de uso da Área é 

permitido” (p. 68). Justamente nesse campo entraria o problema das legislações nacionais que, 

baseando-se na proibição de soberania sobre os fundos marinhos, reivindicavam um uso 

diferente dos mesmos, contrariamente às disposições da Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar. 

A negação do caráter peremptório aos outros aspectos do uso não-exclusivo não 

levava o autor, no entanto, a defender a licitude das legislações nacionais. Partindo de uma 

posição semelhante àquela defendida por Gilbert Apollis, sustentava, referindo-se à defesa 

pelos Estados legisladores de que a liberdade dos mares se aplicava aos fundos marinhos, em 

contraposição ao regime estabelecido na Convenção, que era possível assentir com a idéia de 

que Estados dissidentes “não são obrigados pelas implicações específicas como favorecidas 

pela maioria. Contudo, admitir que as novas regras (ainda) não se tornaram um direito 

internacional desenvolvido não é a mesma coisa que concluir que, como uma conseqüência, 

as velhas regras mantiveram sua validade jurídica” (p. 77). Levando em conta que inclusive 

os Estados legisladores concordaram, em 1970, que o regime então existente de liberdade dos 

mares não era suficiente para regular os fundos marinhos, sustentava que 

 

“alguém não tem que concluir que as disposições da Convenção das Nações Unidas sobre direito do 
Mar se tornaram regras obrigatórias de direito internacional para todos os Estados a fim de admitir que 
aqueles que se baseiam da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar possuem um 
argumento mais forte que aqueles que sustentam sua posição na tradicional liberdade dos mares” (p. 
78). 

 

Ainda quanto à questão, o autor partia da idéia de que princípios como o do 

patrimônio comum da humanidade tinham um conteúdo jurídico e refletiam “normas de 

aspiração”. Isso levava a encarar os Estados mais como produtores (law givers) do direito 
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internacional que sujeitos – no sentido de serem consumidores das normas. Nesse sentido, 

seria incompatível conceber Estados como produtores do direito e, ao mesmo tempo, não 

reconhecer que todos eles estavam obrigados a cooperar – ou ao menos não obstruir – os 

esforços para estabelecer um regime jurídico conforme as linhas-mestras do princípio do 

patrimônio comum da humanidade (pp. 78-79). O argumento, portanto, era mais sofisticado 

que a simples constatação da ilegalidade das atividades unilaterais nos fundos marinhos 

decorrente do puro e simples estabelecimento, na Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar, de que as atividades na Área somente seriam exercidas de acordo com as disposições 

da Parte XI. 

O terceiro elemento – benefício da humanidade – era incontestável se visto de 

maneira genérica; contudo, muitas controvérsias existiam quando olhado em suas 

especificidades. Isso se explicava em virtude das duas linhas de posicionamento durante a III 

Conferência sobre a questão: o tratamento preferencial, defendido pelos Estados 

desenvolvidos; e a compensação, defendida pelos Estados em desenvolvimento. Embora a 

Convenção tenha refletido as duas linhas, fazia prevalecer a compensação, que se mostrava 

em disposições como: (1) a restrição de acesso aos recursos da área, na medida em que uma 

autorização da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos seria necessária; (2) as 

disposições sobre transferência de tecnologia; (3), os artigos que buscavam proporcionar que 

a Autoridade estivesse em posição de proceder à mineração marinha – como as disposições 

sobre financiamento de suas atividades; (4) as normas concernentes ao sistema paralelo, que 

garantiam à Empresa metade da área proposta por Estados ou empresas para fins de 

aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos. O autor concluía que, no que se refere aos 

aspectos compensatórios estabelecidos na Parte XI e anexos pertinentes, pela falta de 

consenso, os mesmos não poderiam ser considerados obrigatórios (pp. 71-74). 
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Quanto ao quarto elemento, referente ao maquinário internacional, Van Hoof 

sustentava que muitas controvérsias, assim como no terceiro elemento, dividiam os Estados. 

Embora não fosse explícito se tal elemento possuía obrigatoriedade, infere-se que ele concluía 

negativamente na medida em que, ao fazer um apanhado sobre os elementos obrigatórios, não 

incluía esse no rol (pp. 74-76). 

Certos autores colocavam a questão da obrigatoriedade como acessória de outra mais 

ampla: a discrepância de poder nas relações internacionais. Era o caso de Antonio Cassese. 

O autor rejeitava a tese de que o patrimônio comum era norma jus cogens, levando 

em conta especialmente o não-avanço da posição do Chile já referida durante a III 

Conferência (CASSESE, 1986, p. 386). Quanto à obrigatoriedade por outras vias, por sua vez, 

era menos definitivo. 

Após expor a questão das legislações nacionais, lembrava que poderia ser 

argumentado que elas eram contrárias à idéia de solidariedade, que violavam princípios 

internacionais, como o princípio do patrimônio comum, que eram contrárias à proibição, no 

direito dos tratados, de violar o objeto e finalidade de um tratado antes de sua ratificação – 

ainda mais porque os recursos da Área eram exauríveis. No entanto, lembrava, os Estados 

legisladores eram os “detentores do verdadeiro poder na comunidade mundial”, sendo 

improvável que eles revertessem suas posições. E arrematava: “as objeções expressadas acima 

vão atingir o leitor meramente como meditações desocupadas de um jurista” (p. 387). 

Adda Bekkouche, em 1987, via a legislação dos Estados Unidos não somente como 

ilícita perante o direito internacional, mas também como se situando na contra-corrente das 

tendências da época na matéria. Baseando-se em um pronunciamento do Senado americano, 

afirmava que aquele Estado defendia a natureza res nullius dos fundos marinhos e observava 

que “as grandes potências re-atualizam teorias jurídicas sem uso cada vez que seus interesses 

exigem” (BEKKOUCHE, 1987, p. 135). 
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Além de ser duvidoso que opiniões externadas no Senado americano revelassem a 

posição do Departamento do Estado americano – que, como já se viu expressamente, ao 

menos desde o final da III Conferência, advogava a idéia da aplicação da liberdade dos mares 

aos fundos marinhos, e não o conceito de res nullius – os argumentos para informar a 

ilegalidade das legislações eram muito parcos. Reduzia-se Bekkouche a afirmar que os 

Estados Unidos “preferiam aplicar sua legislação em menosprezo à vontade contrária da 

maioria esmagadora dos Estados” (p. 136). A posição externada no artigo era mesmo de que a 

própria Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, na consagração do patrimônio 

comum da humanidade, refletia as relações de poder então existentes (p. 137), fazendo 

prevalecer, em conseqüência, os interesses dos Estados desenvolvidos. 

Wolfgang Vitzthum, em verbete publicado na edição de 1989 da Encyclopedia of 

Public International Law, publicada pelo Instituto Max Planck para Direito Público 

Comparado e Direito internacional, reservava ao princípio do patrimônio comum uma 

validade jurídica. Isso não significava que o autor considerasse o aproveitamento unilateral 

dos recursos da Área como ilícito. Para ele, o princípio do patrimônio comum era pouco 

específico. Como prova disso, afirmava que, embora a proibição de apropriação se impusesse 

no direito internacional – uma das conseqüências do patrimônio comum da humanidade -, ela 

decorria do status dos fundos marinhos como res communis. No que se referia à proibição de 

aproveitamento unilateral, lembrava que isso não poderia ser retirado do patrimônio comum, 

pois a Resolução da Moratória teria contado com 28 votos contrários, não refletindo, portanto, 

uma opinio juris universal. Por sua vez, o regime aplicável aos fundos marinhos, previsto na 

Convenção das Nações Unidas, era eminentemente convencional, não podendo obrigar 

aqueles que a ele não se vinculassem (VITZTHUM, 1989b, p. 282). 

Em outro verbete publicado na mesma obra, o autor reiterava que as atividades de 

aproveitamento dos fundos marinhos seriam legais até que um regime geralmente aceito fosse 
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atingido, não se podendo retirar do princípio do patrimônio comum da humanidade uma 

moratória (VITZTHUM, 1989a, p. 164). 

O internacionalista soviético Vladimir Postyshev parecia encarar a questão da 

obrigatoriedade do conceito de patrimônio comum da humanidade de uma maneira bastante 

diferenciada. Essa postura decorria diretamente da forma com que o autor encarava o próprio 

direito, uma postura assumidamente sociológica (POSTYSHEV, 1990, p. 31). 

Apresentando o problema da obrigatoriedade, o autor dava a entender que pouco 

importava se o patrimônio comum da humanidade era ou não uma norma positiva de direito 

internacional. Mais importante para ele era o impacto que o conceito produzia socialmente, no 

sentido de demonstrar como o sistema jurídico internacional estava se desenvolvendo (p. 

236). 

A postura de Postyshev levava a expor cruamente uma característica presente na 

maioria esmagadora dos autores que se dedicaram ao tema. Embora os mesmos pudessem se 

intitular como jusnaturalistas, juspositivistas ou ainda não-vinculados a nenhuma dessas 

escolas, partiam do ponto comum de que era necessário identificar o patrimônio comum da 

humanidade no rol das fontes formais do direito internacional. Caso a identificação fosse 

positiva, disso decorreria a obrigatoriedade; em caso contrário, não se poderia dizer que o 

patrimônio comum da humanidade – ou alguns de seus elementos ou sub-princípios – era 

obrigatório. 

Já em 1990, era possível perceber em alguns autores certa relutância em se 

pronunciar sobre o aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos fora do sistema da 

Convenção. Era o caso, por exemplo, do italiano Tullio Treves que, embora aparentemente 

tendente a não ver ilegalidade nas atividades de mineração fora do sistema da Convenção, 

sustentava que era inútil se pronunciar sobre o tema, uma vez que ainda não ocorria a 
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mineração da área e as perspectivas para que isso acontecessem eram cada vez mais distantes 

(TREVES, 1990, pp. 276-279). 

Um artigo do iugoslavo Slemic-Stat, de 1991, defendia que ao tempo da proposta de 

Arvid Pardo sobre um patrimônio comum da humanidade não havia qualquer regra de direito 

internacional para regular os fundos marinhos. O primeiro passo em direção à criação de uma 

norma foi dado pela aprovação da Declaração de Princípios que, pela primeira vez, expressou 

a opinio juris dos Estados com vistas à formação de uma norma costumeira enunciando o 

patrimônio comum da humanidade. O passo seguinte foi dado durante a aprovação de certos 

atos, como a Declaração de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, as negociações 

durante a III Conferência e, enfim, a adoção da Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar. Somente a partir daí se pôde afirmar o caráter costumeiro do patrimônio comum da 

humanidade. No entanto, asseverava que apenas os “principais princípios” decorrentes do 

patrimônio comum da humanidade possuíam tal status, o que não era estendido às regras para 

operar tais princípios. Os princípios, no entanto, atuavam no comportamento dos Estados no 

sentido de proteger e prevenir atos que não estivessem de acordo com esses próprios 

princípios (SREMIC-SLAT, 1991, pp. 746, 752-753, 756). 

O posicionamento do autor não deixava muito claro se o aproveitamento unilateral 

dos recursos dos fundos marinhos deveria ser considerado como lícito ou ilícito; entretanto, o 

tom do artigo mostrava-se favorável à expansão do patrimônio comum da humanidade. 

As discussões doutrinárias sobre a licitude das atividades unilaterais nos fundos 

marinhos – aí se incluindo a licitude das legislações nacionais e os chamados mini-tratados – 

revelam, como já se disse, uma continuidade na excessiva preocupação dos juristas em 

investigar acerca da obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade. É bem verdade 

que, nesse período, até mesmo pelo maior número de elementos a serem considerados, os 

argumentos se tornaram mais sofisticados e cuidadosos – como, por exemplo, daqueles que 
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viam obrigatoriedade em certos elementos ou sub-princípios do patrimônio comum da 

humanidade. Mas, ainda assim, a obrigatoriedade ainda era a questão mais importante a ser 

resolvida pelos juristas. 

Esse debate continuado também revelava que, por parte dos autores, uma divisão 

também persistia. Aqueles que se colocavam em apoio dos pleitos dos Estados em 

desenvolvimento, continuavam a defender a obrigatoriedade do princípio do patrimônio 

comum e a ilicitude das atividades unilaterais; por outro lado, aqueles simpáticos a Estados 

desenvolvidos se apressavam em afirmar que tais atividades eram lícitas ou, ao menos, não 

proibidas pelo direito internacional. As posições que buscavam um equilíbrio no tratamento 

da questão ainda eram minoritárias. 

 

5.4 O debate sobre o termo “patrimônio comum da humanidade” 
 

Especialmente após a adoção do texto final da Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar, intensificou-se um debate doutrinário que buscava apreender o impacto e o 

significado do termo patrimônio comum da humanidade para o direito internacional da época. 

De fato, o termo introduzia, de maneira consistente no direito internacional do mar, 

determinados termos até então inéditos – ao menos em instrumentos de grande relevância -, 

especialmente o termo “patrimônio” e “humanidade”. Cabia então indagar o que significavam 

tais termos que agora eram definitivamente consagrados positivamente e as possibilidades que 

se abriam com isso, ainda que a Convenção somente viesse a entrar em vigor em 1994. 

Embora o debate tenha se intensificado a partir de 1982, desde ao menos a 

Declaração de Princípios, discutia-se, entre os doutrinadores, o real significado dos termos. 

Como já visto, a proposta de Pardo era pouco explícita no que se refere ao 

significado atribuído aos termos. Embora politicamente a expressão fosse impactante e isso 
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produzisse o efeito de chamar a atenção dos Estados, Pardo não era claro em expressar o que 

os termos “patrimônio” e “humanidade” significavam. 

Em relação ao primeiro termo, dava a idéia vaga que ele guardava uma relação 

estreita com a necessidade de preservação do meio-ambiente. Nesse sentido, o patrimônio 

recebido deveria ser passado para as gerações seguintes. No entanto, essa idéia poderia ser 

avançada levando em consideração o uso do termo na língua inglesa “heritage”, sendo mais 

difícil de ser considerada na tradução do termo para muitas das línguas latinas, como o 

francês, o italiano, o espanhol e o português, que consagraram o termo em inglês “common 

heritage of mankind” como “patrimoine commun de l’humanité”, “patrimonio comune 

dell’humanità”, “patrimonio común de la humanidad”, “patrimônio comum da humanidade”, 

respectivamente. 

É muito obscuro, na doutrina especializada no tema, a causa específica de não se ter 

adotado nas apontadas línguas latinas a expressão “herança comum da humanidade”, como 

uma tradução mais rigorosa do inglês exigiria. Visto sob a perspectiva do significado dos 

termos em direito interno há, evidentemente, uma diferença substancial em consagrar algo 

que pretendia significar “herança” como “patrimônio”. Ao que parece, a proposta de Pardo 

não buscava enfatizar uma base patrimonialista ao termo; em verdade, um de seus principais 

objetivos era fazer com que os fundos marinhos não fossem sujeitos à apropriação, nem 

mesmo pelo órgão que geriria a área, que atuaria como mero curador (trustee) da humanidade. 

No que se refere ao termo humanidade, a proposta de Pardo, aparentemente, não 

pretendia erigir um novo sujeito de direito internacional. Ainda mais que isso, a proposta 

maltesa parece que não concebia uma diferença essencial entre humanidade e o conjunto de 

Estados. Não se pretendia, de início, sequer englobar no termo humanidade entes outros que 

não os Estados. Tanto isso é verdade que a proposta, quando sustentava que os recursos dos 

fundos marinhos deveriam ser aproveitados em benefício da humanidade, levando em 
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consideração especial os interesses dos Estados pobres, parecia não visualizar, sequer, que 

povos que não alcançaram a independência pudessem também se beneficiar pelo 

aproveitamento dos recursos da Área – como ficou mesmo consagrado na Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar. Além disso, para Pardo, a humanidade seria 

representada por um órgão internacional, que agiria como curador (trustee). 

Um dos primeiros autores que se dedicou mais minuciosamente ao tema foi o 

americano Stephen Gorove, que se colocava como crítico do conceito de patrimônio comum 

da humanidade. 

Para o autor, o termo humanidade, no sentido comum, se referia a todos os seres 

humanos aonde quer que se encontrem. No entanto, enfatizava que ao se tentar aplicar tal 

conceito no campo jurídico, as dificuldades aumentavam sensivelmente. E, afirmava, ainda 

que se considere o termo no campo jurídico, surgiria um problema que dizia respeito à 

representação da humanidade: saber se todos os seres humanos, diretamente, ou um Estado ou 

um grupo deles ou, ainda, uma organização internacional, deveria(m) representar a 

humanidade. Ainda que a proposta de criação de uma autoridade internacional fosse 

consagrada em relação ao tema – como pretendia mesmo Pardo – o problema de 

representação persistiria, a não ser que todos os Estados se tornassem parte em um tratado que 

consagrasse tal entidade (GOROVE, 1972, pp. 393-398). O autor outorgava tanta importância 

ao problema da representação, que afirmava que “se o problema da representação dos seres 

humanos dentro do conceito de humanidade não for resolvido, seria presunçoso para qualquer 

organização específica agir ou exercer direitos em nome da humanidade como um todo” (p. 

397). 

No que se refere ao termo humanidade, recorrendo ao termo em inglês “heritage”, 

que significava uma propriedade passada a alguém por ancestrais, indagava quem eram os 

ancestrais da humanidade. Não solucionaria afirmar que a herança teria vindo daqueles que 
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primeiro estabeleceram a humanidade, porque esta englobava tantos as gerações presentes 

como a gerações futuras. Além do mais, para que se pudesse falar em herança, era preciso, 

antes de tudo, estabelecer que os ancestrais adquiriram propriedade sobre determinado bem e 

depois a passaram por herança. Como os ancestrais, que não tinham tecnologia para adquirir 

propriedade sobre áreas da terra, poderiam passá-las por meio de herança, indagava Gorove 

(pp. 398-399). E concluía que “qualquer outra construção do tal termo terá apenas 

implicações filosóficas, morais ou outras desprovidas de qualquer conotação jurídica” (p. 

399). 

A antipatia de Gorove partia de concepções pré-estabelecidas sobre os termos 

“humanidade” e “patrimônio”, concepções essas centradas em uma forma específica de 

conceber certos institutos jurídicos no direito interno. Uma compreensível reação desse tipo, 

no entanto, partia da ausência de uma definição dos termos nos instrumentos pertinentes ao 

tempo em que publicado o trabalho. 

Em 1975, Rudolph Arnold, ao problematizar pouco as conseqüências do uso dos 

termos patrimônio (heritage) e humanidade, mas ainda assim os definindo de maneira muito 

próxima ao que o direito americano prescrevia sobre o assunto, reduzia-se a afirmar que a 

humanidade deveria ser entendida diferentemente de homens. Isso levava à conseqüência de 

que “a entidade coletiva da humanidade é representada pelas várias nações do mundo. 

Portanto, o exercício de direitos ao patrimônio comum da humanidade pertence às nações, 

representando a humanidade, e não aos indivíduos” (ARNOLD, 1975, p. 154). O termo nação, 

no entanto, não era explicitado quanto ao seu significado, o que levava a novas indefinições. 

Maria de Nazaré Imbiriba não outorgava tanta importância ao termo patrimônio 

comum da humanidade ou common heritage of mankind, na versão inglesa. Sustentava que o 

termo “tem uma função simbólica no sentido de que não se procura tipificá-la como uma 

herança ou um patrimônio do direito interno, mas tão somente como um conjunto de bens ou 
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um espaço que tem uma destinação comum, em proveito de todos os Estados qualquer que 

seja seu nível de desenvolvimento ou posição geográfica ou política” (IMBIRIBA, 1980, p. 13). 

Com isso, a autora já demonstrava uma tendência a desatrelar o termo do seu sentido 

comumente utilizado em determinados direitos internos, para achá-lo em sua especificação no 

direito internacional. De qualquer modo, ainda que a autora considerasse um conceito 

específico para o termo humanidade, o trecho acima citado demonstra que o conceito era 

voltado eminentemente para Estados. 

No mesmo ano em que foi adotada a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar, Alexandre-Charles Kiss proferia seu curso sobre o patrimônio comum da humanidade na 

Academia de Direito internacional da Haia, que demonstrava um grande entusiasmo pela 

noção. 

Ao caracterizar o patrimônio comum, ressaltava que o mesmo era a materialização 

dos interesses comuns da humanidade, tendo como característica essencial constituir-se como 

uma espécie de trust, confiado tanto a uma organização internacional – no caso do direito do 

mar – como aos Estados – em outras aplicações do patrimônio comum. Referindo-se 

especificamente aos fundos marinhos, admitia que, pela linguagem da Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, os Estados eram os únicos beneficiários dos recursos 

aproveitados na Área (KISS, 1982, p. 232). 

Apesar de reconhecer certo estatocentrismo no patrimônio comum da humanidade 

como aplicado aos fundos marinhos, indagava-se, tomando como referência o fato de que o 

Estado possui uma personalidade jurídica e um patrimônio em seu direito interno, a razão de a 

humanidade não poder ser considerada sujeito de direito internacional. Dizia que, sendo o 

patrimônio comum institucionalizado no caso do direito do mar, a Autoridade Internacional 

dos Fundos Marinhos agiria em nome de toda a humanidade. Portanto, ao menos no campo do 

direito do mar, a humanidade seria um sujeito do sistema jurídico internacional, titular dos 
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direitos sobre o patrimônio comum, sendo representada por uma organização internacional 

(pp. 236-237). 

Embora reconhecendo que a utilização do termo “heritage” em conjunto com 

humanidade indicasse que deveriam ser levados em consideração os interesses das futuras 

gerações, Rüdiger Wolfrum negava que a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar tivesse erigido a humanidade ao status de sujeito de direito internacional. O argumento 

para chegar a essa conclusão era simples: a substituição dos Estados pela humanidade 

necessitaria do estabelecimento de organizações internacionais com legitimidade para 

representar a humanidade sem a interferência dos Estados, o que não acontecia na Convenção. 

Se era verdade, de acordo com esse tratado, que a Autoridade era considerada como atuando 

em nome da humanidade, não menos verdade era que a Autoridade era formada e comandada 

por Estados. Embora lembrasse expressamente que a Convenção previa que povos que ainda 

não alcançaram independência eram beneficiários do patrimônio comum, sua posição parecia 

levar a idéia de que o benefício dirigido a tais povos somente poderia ser conseguido porque a 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos era formada por Estados que, por sua decisão 

própria, decidiram beneficiar aqueles povos (WOLFRUM, 1983, pp. 318-319). 

Tais argumentos foram, em linhas gerais, repetidos pelo autor em um trabalho de 

1989 (WOLFRUM, 1989, p. 67). 

Em um estudo datado de 1984, René-Jean Dupuy, considerava mais importante 

definir seu significado do que propriamente saber se a humanidade era um sujeito de direito 

internacional. Assim, sustentava que humanidade possuía uma dupla significação: 

interespacial, pois englobaria todos os contemporâneos, onde quer que se encontrassem; e 

intertemporal, no sentido em que perpassaria os viventes, encapsulando as gentes de hoje e as 

que virão. A partir dessa segunda significação, afastava a associação da humanidade às 

Nações Unidas ou à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, pois as mesmas somente 



312 

 

poderiam representar a comunidade internacional contemporânea. Se a humanidade abarca 

também a humanidade futura, dizia, a Autoridade não é mais que sua administradora 

(intendant) (DUPUY, 1984, pp. 198-199, 202). 

Pode-se dizer que a análise de Dupuy era por demais abstrata, uma vez que se o 

conceito de patrimônio comum havia sido estabelecido em um tratado e os Estados estavam 

livres para dele fazerem parte, como visualizar uma Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos como administradora de um recurso que apenas uma parte dos Estados reconhecia 

como da humanidade? Tal problema poderia ser solucionado se o patrimônio comum da 

humanidade tivesse uma base no direito internacional geral, porém isso não era abordado pelo 

autor – nem mesmo para desvincular o direito internacional geral do reconhecimento de uma 

humanidade no direito internacional. 

Para Andrea Gattini, era difícil trazer para o direito internacional positivo a idéia de 

“heritage” ou mesmo patrimônio. No primeiro caso, somente seria possível uma herança se se 

pudesse identificar um sujeito que transmitiu a herança – o que não era possível. No caso de 

patrimônio, o seu uso em conjunto com o vocábulo comum também gerava dificuldades, pois 

invocaria a idéia de um condomínio universal e indivisível com a conseqüência de que toda a 

atividade exercida sem o consentimento de todos os titulares seria proibida. A propriedade 

comum também teria por condão contradizer tanto o princípio da inapropriabilidade da Área 

quanto o da liberdade de apropriação de seus recursos. O autor também negava à humanidade 

uma subjetividade internacional, pois, de acordo com a Convenção, era necessária a mediação 

do Estado para percebê-la do ponto de vista jurídico. Os Estados, em sua visão, eram os 

responsáveis pela gestão e conservação do patrimônio comum (GATTINI, 1985, pp. 706, 709-

710). 

O posicionamento, além de se basear exclusivamente em concepções de direito 

interno sobre o significado dos termos herança e propriedade, claramente indicava a posição 
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do autor, que era favorável, como já visto, ao aproveitamento unilateral dos recursos dos 

fundos marinhos. Na medida em que afirmava que reconhecer um patrimônio comum seria 

contradizer a liberdade dos mares, também o não reconhecimento da subjetividade da 

humanidade significava que os Estados, que agiam em nome dela, poderiam respeitar o 

princípio do patrimônio comum de maneiras diversas, dentre elas, por meio de legislações 

internas. 

Embora constatando que o termo humanidade no conceito de patrimônio comum 

significava mais que a mera soma de Estados, uma vez que segundo a Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, também eram considerados como humanidade unidades 

políticas e povos que não adquiriram independência, Christopher Joyner considerava as teses 

que pretendiam ver a humanidade como sujeito de direito internacional, mas não se 

comprometia com elas. Lembrava também que o conceito de “heritage” levava em conta a 

existência de gerações futuras e sua relevância no aproveitamento dos recursos considerados 

como patrimônio comum. Joyner interpretava o patrimônio comum da humanidade como 

incompatível com a idéia de direito de propriedade (ownership). No caso da Área, a mesma 

não teria nenhum proprietário, nem mesmo a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, 

que apenas assumiria a responsabilidade por fiscalizar e regular as atividades na região 

(JOYNER, 1986, pp. 194-195). 

Este último argumento de Joyner fazia desvincular mesmo o patrimônio comum da 

humanidade de qualquer idéia que pretendesse, associando-se a concepções de direito interno, 

considerar que, na Área, haveria uma propriedade comum. Isso reforçava a idéia de que ainda 

quando traduzido como “patrimônio”, o termo “heritage” não implicava qualquer conotação 

de propriedade. 

Através de uma análise dos dispositivos da Parte XI, David Kennedy chegava a um 

questionamento mesmo acerca da Autoridade como representando a voz da humanidade. Ele 
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percebia que em diversas disposições da Parte XI havia uma constante referência à 

participação, ao interesse e aos propósitos dos Estados. Baseado numa aparente oposição 

entre humanidade e soberanias, percebia uma inconsistência nas regras pertinentes da 

Convenção de 1982 (KENNEDY, 1987, pp. 230-241). O autor, no entanto, se restringia a 

apontar as patologias – como contradições – do regime aplicado aos fundos marinhos, pouco 

penetrando nas implicações práticas dessas contradições. É certo que o objetivo de Kennedy 

não era propor soluções para contradições identificadas, mas isso contribuía por autonomizar 

– como sói acontecer com autores ligados à newstream - as esferas teórica e prática de 

maneira um tanto duvidosa. 

Outros autores reconheciam expressamente que a humanidade era sujeito de direito 

internacional, abstendo-se, entretanto, de analisar as conseqüências de tais afirmações para o 

direito internacional positivo (GAURIER, 1991, p. 80). 

Em geral, o debate sobre o significado dos termos do patrimônio comum da 

humanidade apetecia essencialmente aos juristas. Muitas vezes, a manifestação de autores, 

seja pelo entusiasmo ou pelo descrédito com os termos, revelava as posições sobre a 

obrigatoriedade de um regime de patrimônio comum ou não. Embora a Convenção não 

reconhecesse explicitamente a subjetividade da humanidade, o entusiasmo pelo novo conceito 

inserido definitivamente no direito do mar em 1982 levava à defesa, algumas vezes, da 

subjetividade de humanidade no direito internacional – algo que nunca ficou consagrado, 

frise-se, no direito internacional positivo. 

 

5.5 A Atuação da PREPCOM e as previsões sobre o início do aproveitamento dos 
minerais da Área 

 

No Ato Final da III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, duas 

importantes resoluções foram adotadas. A Resolução I tratava do estabelecimento da 
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Comissão preparatória para a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e para o 

Tribunal Internacional para o Direito do Mar (PREPCOM); a Resolução II lidava com o 

investimento preparatório nas atividades pioneiras relativas aos nódulos polimetálicos. 

A Resolução I determinava que a PREPCOM seria estabelecida após 50 assinaturas 

ou acessões à Convenção. Como já em 10 de dezembro de 1982 a Convenção contava com 

117 assinaturas, no ano seguinte, a PREPCOM já começou a se reunir. Apenas os Estados que 

haviam assinado a Convenção poderiam ser membros da Comissão; por sua vez, os Estados 

que não houvessem assinado o tratado, mas aceito o Ato Final, poderiam participar das 

atividades da PREPCOM como observadores (UNITED NATIONS, 2004b, pp. 145-146). 

A Resolução II reconhecia como investidores pioneiros: (1) França, Índia, Japão e 

União Soviética ou uma empresa estatal de cada um desses Estados ou uma pessoa jurídica ou 

natural nacional ou efetivamente controlada por tais Estados ou ainda por seus nacionais; (2) 

quatro entidades cujos componentes sejam pessoas jurídicas ou naturais nacionais de um ou 

mais dos seguintes Estados: Bélgica, Canadá, República Federal da Alemanha, Itália, Japão, 

Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos; (3) qualquer Estado em desenvolvimento ou 

empresa estatal ou pessoa natural ou jurídica que possua sua nacionalidade ou seja 

efetivamente controlado por ele ou por seus nacionais. Um investidor pioneiro deveria ao 

menos assinar a Convenção, ter gasto ao menos 30 milhões de dólares antes de 1º de janeiro 

de 1983 em atividades pioneiras, sendo que não menos de 10% dessa quantia deveria ter sido 

gasta em localização, pesquisa e avaliação da área de exploração. O Estado em 

desenvolvimento referido no item (3) deveria ter gasto tal quantia antes de 1º de janeiro de 

1985 (pp. 146-148). 

O objetivo da Resolução II era preservar o investimento feito por Estados, empresas 

e demais particulares nos fundos marinhos. Os investidores pioneiros deveriam registrar-se 
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junto à PREPCOM a fim de garantir a reserva de certas áreas para exploração e 

aproveitamento futuros e outras prerrogativas. 

As atividades da PREPCOM demonstraram que havia várias reivindicações de áreas 

coincidentes entre os investidores pioneiros. Um dos principais feitos da PREPCOM foi 

fornecer as bases para que as partes que proclamavam tais áreas coincidentes chegassem a 

uma solução amistosa. Depois da conclusão de acordos para a resolução de conflitos, foram 

registrados, no ano de 1987, como investidores pioneiros: França, Japão, Índia e União 

Soviética. Também foi estabelecido um acordo entre a União Soviética, a Bélgica, o Canadá, 

a Itália e os Países Baixos – esses quatro últimos em nome de um consórcio multinacional que 

abrangia empresas de sua nacionalidade – que também resolveu querelas quanto à 

reivindicação de áreas coincidentes (JAGOTA, 1991, 933-937). 

Dos Estados legisladores, apenas os Estados Unidos se recusaram completamente a 

sequer se fazerem presentes às reuniões da PREPCOM. Reino Unido e República Federal da 

Alemanha, embora sem assinar a Convenção, qualificaram-se como observadores na 

Comissão. Os Estados Unidos, assim como os dois outros Estados europeus, haviam assinado 

o Ato final da III Conferência, o que os qualificaria como observadores junto à PREPCOM. 

Mesmo assim, os Estados Unidos não fizeram uso de tal prerrogativa e preferiram se colocar 

de maneira francamente contrária a tudo que se referia à Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar. Ademais, em 30 de dezembro de 1982, o Presidente Reagan decidiu reter um 

milhão de dólares da contribuição americana às Nações Unidas, a soma equivalente à parte 

americana relativa aos custos operativos da PREPCOM que a Assembléia-Geral havia 

concordado em financiar - embora as instituições estabelecidas pela Convenção não fossem 

propriamente órgãos das Nações Unias (SCHMIDT, 1989, pp. 288-289). 

A presença de alguns Estados legisladores como membros efetivos junto à 

PREPCOM decorria não apenas de uma necessidade de garantir investimentos já feitos, mas 
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especialmente da idéia de que a Comissão poderia suprir as insuficiências ou imperfeições 

consagradas na Parte XI, interpretando seus dispositivos de modo mesmo a modificar o seu 

sentido (LÉVY, 2002, pp. 25-26; TREVES, 1995, p. 447). É interessante notar que já em 1983, 

Arvid Pardo percebia que alguns Estados poderiam fazer da PREPCOM um meio para efetuar 

modificações na Convenção (PARDO, 1983, p. 501). 

Tal resultado, contudo, não foi alcançado e, a partir especialmente de 1990, começou 

a crescer a necessidade de garantir a “universalidade” da Convenção por meio do estímulo 

para que os Estados desenvolvidos não somente assinassem, mas especialmente ratificassem a 

Convenção. Vale dizer que, no começo de 1990, apenas 41 Estados haviam ratificado o 

tratado. 

Entre 1982 e 1984 começaram a crescer sensivelmente as percepções de que o 

efetivo aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos – ao menos de maneira 

economicamente viável – demoraria a acontecer. Em verdade, já se podia notar tais 

percepções entre representantes de Estados em desenvolvimento já no fim da década de 1970 

(SCHMIDT, 1989, pp. 100-101). 

Entre os autores, embora alguns ligados a Estados em desenvolvimento ainda 

dissessem que “as projeções sobre a viabilidade econômica da mineração nos fundos marinos 

no futuro próximo têm sido conflitantes” (JAGOTA, 1991, p. 940), o tom já não era otimista; 

ao contrário, o pessimismo quanto à questão apenas crescia. 

O americano Robert Goldwin, em uma contundente crítica ao modo com que foram 

conduzidas as negociações sobre a Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito 

do Mar, sustentava que a idéia de que os fundos marinhos proporcionariam prosperidade a 

todos fundava-se numa teoria - que alguns sabiam desde que foi avançada e certamente 

muitos sabiam já em 1981 – essencialmente falsa. O autor citava um trecho da declaração de 

um porta-voz de uma grande empresa que planejava proceder ao aproveitamento dos recursos 
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dos fundos marinhos para afirmar que, naquele mesmo ano de 1981, um projeto de 

aproveitamento dos nódulos tinha pouca chance de se efetivar antes de 1990, isso abstraindo 

restrições legais, econômicas ou financeiras para a empreitada – o porta-voz sustentava que as 

disposições do tratado desencorajavam os investimentos na área. E, continuava, ainda se 

referindo ao pronunciamento do porta-voz, sustentando que embora possam ser grandes os 

depósitos de nódulos nos fundos marinhos, a maior parte desses recursos não será rentável em 

décadas, talvez mesmo em séculos (GOLDWIN, 1985, pp. 724-725). 

Desse modo, Goldwin concluía que os dois grandes erros das negociações sobre os 

fundos marinhos teriam sido: (1) crer que havia na Área uma massa importante de minerais 

prontos a serem extraídos e (2) que a produção dos metais retirados dos nódulos seria 

rentável. Aproveitava ainda para enfatizar que num futuro próximo – talvez em séculos – não 

se poderia esperar financiamento ou investimento para o aproveitamento rentável dos nódulos 

de manganês presentes nos fundos marinhos (pp. 725, 729). 

O fato de, mesmo diante desse quadro, as negociações terem persistido de maneira 

“pouco prática”, tinha sua razão mais convincente na interferência da ideologia na elaboração 

de um regime para os fundos marinhos. Para ele, era claro que os interesses ideológicos 

substituíram, de maneira danosa, o senso prático acerca das idéias em torno do 

aproveitamento da Área - embora os exemplos que forneça para configurar um discurso 

ideológico sejam mais voltados a descrever o comportamento das delegações Estados em 

desenvolvimento que o das demais delegações à III Conferência (pp. 732-733). 

Van Hoof, em 1986, já indicava que os especialistas afirmavam que a mineração nos 

fundos marinhos, em virtude de fatores econômicos e tecnológicos, somente se realizaria a 

partir da segunda década do século XXI, ou mais tarde (VAN HOOF, 1986, p. 76). 

Vitzthum previa que um regime para a mineração nos fundos marinhos podia se 

tornar uma “cidade fantasma”, em virtude de as condições do mercado estarem tornando 
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pouco interessante economicamente a prospecção de minerais na Área (VITZTHUM, 1989, p. 

283). 

Para Treves, “hoje, o aproveitamento dos grandes fundos oceânicos não parece mais 

uma possibilidade concreta e economicamente interessante, a curto prazo, como parecia 

durante as negociações à terceira Conferência do direito do mar”. As razões que dava para 

esse fenômeno eram a baixa do preço dos metais, as dificuldades de financiamento das 

atividades, o impacto do aproveitamento dos minerais sobre o meio ambiente marinho e a 

revelação, com o tempo, da fraqueza da nova ordem econômica internacional (TREVES, 1990, 

p. 239). 

As condições econômicas, o uso de substitutivos dos metais com a conseqüente 

queda da demanda e a identificação de novas fontes (mais baratas) de minerais em terra eram 

fatores que levavam Jonathan Charney a sustentar que era fora de dúvida que a mineração 

economicamente viável dos fundos marinhos não aconteceria antes de 2025 e provavelmente 

muito mais tarde que isso (CHARNEY, 1992, p. 286). 

Tudo isso fornecia um palco para mudanças substanciais a serem operadas na Parte 

XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

 



 

6 DAS CONSULTAS DO SECRETÁRIO-GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
TEMAS IMPORTANTES RELACIONADOS ÀS DISPOSIÇÕES DA 
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DIREITO DO MAR 
RELATIVAS À MINERAÇÃO NOS FUNDOS MARINHOS AO ACORDO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DA PARTE XI DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE DIREITO DO MAR (1990-1994) 

 

“In the absence of fantasia, without meaning more 
Than they are in the final finding of the ear, in the thing 

Itself, until, at last, the cry concerns no one at all” 
Wallace Stevens 

 

6.1 As consultas do Secretário-Geral das Nações Unidas com vistas a garantir a 
universalidade da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

 

Costuma-se atribuir ao diplomata de Zâmbia, Mumba S. Kapumpa, o 

pronunciamento primeiro que permitiu a atuação do Secretário-Geral com vistas a garantir a 

universalidade da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – e que levaria ao 

Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção, em 1994. 

Em um discurso datado de 1º de setembro de 1989, Kapumpa, então Presidente do 

Grupo dos 77, dirigiu-se ao Plenário da PREPCOM nos seguintes termos: 

 

“É importante, talvez, recordar que durante a Terceira Conferência sobre Direito do Mar, o Grupo dos 
77 esteve sempre disposto a cooperar com todos os grupos interessados a fim de negociar o que se 
revelava um documento de compromisso – a Convenção. Nós nunca mudamos a atitude básica de 
cooperação até mesmo durante os trabalhos da Comissão Preparatória. 
Contudo, por algumas razões inexplicáveis, parecia que nossa posição não era completamente 
apreciada. Eu gostaria de dizer que o Grupo dos 77 esteve sempre pronto a discutir, dentro do 
contexto da Comissão Preparatória com qualquer delegação ou grupo de delegações sobre quaisquer 
temas relativos à Convenção e aos trabalhos da Comissão Preparatória. 
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Nossa disposição em discutir origina-se de um desejo genuíno de assegurar a universalidade da 
Convenção, porque a universalidade da Convenção tem sido sempre o objetivo do Grupo dos 77. 
Qualquer delegação ou grupo de delegações, estejam elas atualmente envolvidas nos trabalhos da 
Comissão Preparatória ou não, sejam elas signatárias da Convenção ou não, são bem-vindas ao 
diálogo aberto com o Grupo dos 77” (KAPUMPA, 330-331). 

 

O pronunciamento, sem mencionar o nome, especificamente, de certos Estados, era 

claramente dirigido àqueles que se opunham ao regime ao regime da Parte XI, aí se incluindo 

Estados que não assinaram a Convenção, como a República Federal da Alemanha, o Reino 

Unido, e os Estados Unidos - que se recusaram, estes últimos, a participar dos trabalhos da 

PREPCOM. 

Esse era, então, o sinal mais concreto de que existia um campo para negociação. Os 

Estados industrializados acolheram bem o pronunciamento e, no ano seguinte, o Secretário-

Geral das Nações Unidas, Javier Perez de Cuellar, iniciou consultas informais acerca dos 

temas que impediam uma ampla participação dos Estados na Convenção (ANDERSON, 1995, 

p. 276).85 

As consultas do Secretário-Geral podem ser divididas em duas fases. A primeira 

delas, entre 1990 e 1992, envolveu um pequeno grupo de 30 Estados que buscava identificar 

os temas principais que haviam impedido uma ampla participação na Convenção. A segunda 

fase, entre 1992 e 1994, aberta a todos os Estados interessados – cerca de 90 delegações 

participaram das consultas – foi marcada pela busca em encontrar soluções para a 

implementação da Parte XI da Convenção, tomando uma abordagem orientada para o 

mercado (market-oriented approach) (INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, 2002, pp. 1-2). O 

resultado de tais consultas foi a elaboração de um texto final do Acordo de Implementação da 

Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

                                                
85 Koskenniemi e Lehto interpretam o pronunciamento do Presidente do Grupo dos 77 como convidando os 
Estados opositores ao regime da Parte XI a negociarem no âmbito da própria PREPCOM – algo que os Estados 
Unidos não aceitavam por se recusarem mesmo a participar das atividades da Comissão. O pronunciamento, no 
entanto, foi lido seletivamente, possibilitando, assim, ao Secretário-Geral, iniciar as consultas informais 
(KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, p. 547). 
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Em 1990, durante as reuniões conduzidas sob os auspícios do Secretário-Geral das 

Nações Unidas, o Reino Unido apresentou nove tópicos de fundamental importância que 

impediam uma ampla aceitação da Convenção por parte dos Estados industrializados: (1) 

custos para os Estados-partes: seria bastante dispendioso o estabelecimento da Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos e do Tribunal para Direito do Mar; sendo também alto o 

custeamento da primeira área a ser aproveitada pela Empresa; (2) a Empresa: eram 

contestáveis suas vantagens em relação às empresas privadas de mineração; chegou-se mesmo 

a questionar se “era apropriado em uma era de privatização, criar o equivalente a uma 

indústria nacionalizada em nível internacional a fim de proceder à mineração dos fundos 

marinhos”; (3) processo decisório: o mesmo não permitia uma adequada participação dos 

Estados industrializados; (4) conferência de revisão: era censurável que se permitisse que 

emendas à Convenção entrassem em vigor para Estados que nisso não consentiram; (5) 

transferência de tecnologia: também era censurável uma determinação para tornar a 

transferência compulsória, sendo que a Autoridade poderia conseguir tal tecnologia 

livremente no mercado; (6) limitação da produção: medidas nesse sentido não mais seriam 

necessárias devido a mudanças no mercado dos metais desde a década de 1980, sendo a idéia 

contrária ao princípio da livre competição e do livre mercado; (7) fundo de compensação: era 

considerada inapropriada a sua criação, devendo-se, diferentemente, fornecer ajuda 

econômica e assistência quando a economia de um produtor de metais em terra fosse afetada 

pela produção advinda do aproveitamento da Área; (8) termos financeiros de contratos: eram 

vistos como onerosos para as empresas privadas, de modo a inibir os investimentos; (9) meio-

ambiente: seria necessário desenvolver pesquisa e desenvolvimento para proteger e preservar 

o meio-ambiente de poluição pela mineração nos fundos marinhos (ANDERSON, 1993, pp. 

657-659). 
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Como bem resumido por David Anderson, muitos dos obstáculos guardavam relação 

com a filosofia econômica adotada pela Parte XI, notadamente as idéias de implementação de 

uma NOEI, a criação de novos órgãos regulatórios e a desconfiança nas forças do mercado. 

Também muitos obstáculos tinham a ver com a Empresa, aí se incluindo a discriminação em 

seu favor e os recursos para custear-lhe as atividades. Os demais obstáculos, como o da 

Conferência de revisão, guardavam maior relação com uma natureza técnica (p. 659). 

Os pontos de discordância apresentados pela delegação do Reino Unido 

aproximavam-se demais das razões pelas quais os Estados Unidos se opunham à Parte XI da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Os Estados Unidos participaram das 

consultas informais do Secretário-Geral de maneira cética, em um primeiro momento, 

convertendo-se tal atitude em prudência após a eleição do Presidente Bill Clinton. De 

qualquer modo, a participação americana foi ativa e mesmo definitiva para se alcançar um 

acordo ao final das consultas (TREVES, 1995, pp. 455-458). 

A segunda fase de negociações foi marcada pela necessidade de implantar soluções 

após terem sido identificados os problemas que impediam a ampla participação à Convenção. 

Decidiu-se, então, concentrar-se apenas nos oito primeiros pontos, uma vez que o último – 

preocupações ambientais – não encerrava dissenso. 

Em 1993, as consultas informais, agora abertas a vários Estados, passaram a se 

concentrar em aspectos procedimentais para a implementação das mudanças na Parte XI. 

Àquele período, quatro abordagens poderiam ser identificadas sobre o tema: (a) um 

instrumento de natureza contratual, como um protocolo emendando a Convenção; (b) um 

acordo interpretativo consistindo em um entendimento sobre a interpretação e a aplicação da 

Convenção; (c) um acordo interpretativo sobre o estabelecimento de uma Autoridade inicial e 

uma Empresa inicial em um período provisório junto a uma convocação para uma 

Conferência com o fim de estabelecer um regime definitivo para a produção comercial dos 
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minerais dos fundos marinhos - quando tal produção se tornasse factível; (d) um acordo 

adicional à Convenção estabelecendo uma transição entre uma fase inicial e um regime 

definitivo, cabendo à Autoridade, nesse caso, desenvolver soluções sobre temas importantes 

na entrada em vigor da Convenção (NANDAN, LODGE E ROSENNE, 2002, pp. 61-62). 

No mesmo ano de 1993 surgiu o primeiro texto consolidado, elaborado por vários 

delegados de Estados desenvolvidos e em desenvolvimento, com o fim de auxiliar as 

negociações. O texto “Documento do Barco” (Boat Paper) era assim denominado por possuir 

em sua capa a figura de um barco a fazer a prospecção de minerais nos fundos marinhos e não 

ter a autoria identificada. A falta de autoria decorria da necessidade de enfatizar que o 

documento era uma proposta conjunta, que havia agregado os interesses dos Estados 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Sabe-se, no entanto, que participaram do grupo que 

elaborou o Boat Paper os delegados da Austrália, Brasil, Fiji, Indonésia, Itália, Jamaica, 

Kênia, Alemanha, Nigéria, Reino Unido e Estados Unidos (INTERNATIONAL SEABED 

AUTHORITY, 2002, p. 4). 

O documento continha: (1) um projeto de resolução para adoção da Assembléia-

Geral; (2) um acordo relativo à implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar, de 1982; (3) dois anexos que continham um levantamento das 

conclusões acordadas nas consultas do Secretário-Geral (Anexo I) e aquilo que foi chamado 

de “Ajustes conseqüentes” (Consequential adjustments) (Anexo II) (pp. 167-191). 

Em 16 de novembro de 1993, a Guiana foi o 60º Estado a proceder sua ratificação, 

assim possibilitando a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar. O art. 308 da Convenção estabelece que a mesma entrará em vigor 12 meses após o 

depósito do 60º instrumento de ratificação, portanto, em 16 de novembro de 1994. Esse novo 

dado fez apressar as negociações para a elaboração de um tratado sobre a Parte XI da 

Convenção, uma vez que se ele fosse concluído após a entrada em vigor da Convenção, 
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intrincados problemas relativos a direito dos tratados poderiam advir, sem contar que não 

seria alcançado um resultado satisfatório de garantir a universalidade da Convenção, pois dois 

regimes teriam de coexistir – o da Convenção e o do novo tratado. 

Embora substancialmente alterado em diversas disposições, os princípios 

fundamentais expostos no Boat Paper, além de servirem como ponto de partida nas 

negociações então aceleradas, foram, em sua essência, preservados até o final das 

negociações. 

Em 28 de julho de 1994 foi aprovada a Resolução da Assembléia Geral das Nações 

Unidas 48/263, com 121 votos favoráveis, nenhum contrário e 7 abstenções (Colômbia, 

Nicarágua, Panamá, Peru, Federação Russa, Tailândia e Venezuela) que continha, em seu 

bojo, o Acordo Relativo à Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar, bem como um anexo ao Acordo, dispondo sobre “Custos para os Estados 

partes e Arranjos Institucionais”. 

Embora um tanto heterodoxo, o procedimento de aprovar um tratado por meio de 

uma resolução da Assembléia-Geral já não era, em 1994, incomum. Outros tratados 

importantes, como o Protocolo de 1967 à Convenção sobre o estatuto dos refugiados, de 1951, 

foram aprovados do mesmo modo. Durante as consultas informais, relutava-se bastante em 

convocar uma IV Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar, como seria mais 

ortodoxo, pois se temia que alguns temas resolvidos à III Conferência fossem reabertos. Do 

mesmo modo, a convocação de uma Conferência ad hoc traria o risco desta se tornar uma IV 

Conferência. Muitas delegações, especialmente de Estados em desenvolvimento, não queriam 

uma renegociação da Parte XI, mas um novo acordo. A partir desse quadro, decidiu-se adotar 

o texto do Acordo por meio de uma resolução da Assembléia-Geral. Assim, os votos dirigidos 

à aprovação ou rejeição da resolução seriam os votos dirigidos ao próprio Acordo de 

Implementação da Parte XI (ANDERSON, 1995, pp. 277-278). 



326 

 

Pode-se indagar acerca das causas que levaram, primeiramente, os Estados a 

negociarem um tratado versando sobre a Parte XI e tais negociações terem chegado a bom 

termo, com a produção de um texto convencional. 

A melhor explicação para a primeira indagação foi dada pelo próprio Secretário-

Geral das Nações Unidas, que convocou e conduziu as negociações informais. 

Em seu primeiro pronunciamento durante as reuniões informais, o Secretário-Geral, 

identificando a necessidade de discutir o tema, lembrava que a entrada em vigor da 

Convenção era iminente (INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, 2002, p. 9). Desse modo, 

dizia ele, era importante chegar a soluções, fundadas na necessidade de garantir a 

universalidade da Convenção e, nesse sentido, impedir que um regime de direito do mar fosse 

aplicável com a ausência de Estados industrializados. Perez de Cuellar, na ocasião, percebia 

que o momento para se discutir a universalidade da Convenção era propício em virtude de 

certas mudanças terem ocorrido ao longo dos anos, desde a adoção do texto final da 

Convenção. Seriam quatro as mudanças principais: (a) a possibilidade de mineração nos 

fundos marinhos foi postergada para o século XXI, o que contrariava as expectativas 

depositadas durante as negociações da III Conferência; (b) de um clima de tensão e 

confrontação, as relações internacionais haviam evoluído para um clima de cooperação na 

resolução de problemas importantes em nível global e regional; (c) o ambiente econômico 

havia se alterado, especialmente na década passada, trazendo como conseqüência uma 

transformação considerável nas abordagens econômicas tanto em nível nacional como em 

nível internacional; (d) os trabalhos da Comissão Preparatória haviam progredido, trazendo 

uma compreensão mais detalhada sobre os aspectos práticos da mineração nos fundos 

marinhos (p. 10). 

A doutrina que se dedicou ao tema aponta, em geral, as mesmas razões que deram 

causa a se alcançar um consenso acerca do aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos 
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(v.g. LUCCHINI, 1993, pp. 2-3; TREVES, 1995, pp. 449-451; ANDERSON, 1993, pp. 656-657; 

GAUTIER, 1995, pp. 66-67). 

O primeiro e o segundo fatores apontados pelo Secretário-Geral poderiam ser 

entendidos como fazendo parte de um mesmo conjunto. 

Como se viu, mesmo durante a III Conferência, as perspectivas sobre a viabilidade 

comercial próxima da mineração marinha já começavam a minguar. Os trabalhos da 

PREPCOM somente fizeram reforçar ainda mais as desconfianças sobre a impossibilidade de 

serem aproveitados comercialmente os recursos dos fundos marinhos em um futuro próximo. 

O embaixador russo Igor Kolossovskiy, em 1993, colocava o problema com clareza 

em relação ao seu próprio país, um dos investidores pioneiros. Afirmava que “era 

praticamente impossível avaliar a exeqüibilidade econômica e financeira das atividades nos 

fundos marinhos tais como prospecção, exploração e mineração – especialmente a fim de 

provar a viabilidade comercial da mineração no futuro”. E complementava que quando os 

investidores pioneiros – como a então União Soviética – perceberam, ainda durante a 

PREPCOM, as obrigações que precisariam cumprir, tornou-se claro que a Parte XI era 

irrealista e tornava inviáveis as atividades comerciais nos fundos marinhos (KOLOSSOVSKIY, 

1993, p. 6). 

Em 1993, um acadêmico e representante da delegação da Finlândia, Kari Hakapää, 

sustentava que a Convenção de 1982 teria sido elaborada levando em conta que as atividades 

de mineração se realizariam proximamente e que isso não teria acontecido. Ante tais 

desenvolvimentos, a noção básica de patrimônio comum da humanidade não teria sido 

afetada, mas ficava demonstrado que o sistema ambicioso e detalhado da Parte XI era 

irrealista (HAKAPÄÄ, 1993, p. 490). 

O segundo e terceiro fatores, que também poderiam ser encarados em conjunto, 

tinham a ver com a mudança do cenário internacional. O fim do confrontamento entre os 
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blocos capitalista e socialista também gerava uma mudança, de acordo com o Secretário-

Geral, na oposição entre norte e sul. Denominadores comuns seriam, sob essa perspectiva, 

mais fáceis de serem alcançados. O fim dos confrontamentos como decorrência de uma 

“vitória” de idéias capitalistas, por sua vez, abria espaço para que concepções de livre 

mercado atingissem a maneira como se via a Parte XI da Convenção. Em outras palavras, o 

fim da confrontação abria espaço para a universalidade da Convenção; as idéias de livre 

mercado, sem a oposição de idéias contrapostas, podiam ser implantadas sem restrições. 

Assim, universalidade e princípios de livre mercado funcionavam como conceitos que se 

retro-alimentavam. Dessarte: “‘Princípios de mercado’ e ‘universalidade‘ (acomodando 

Estados industrializados) estavam agora ligados à idéia de patrimônio comum, ilustrando a 

atmosfera econômica e política transformada. Ao invés de regulação e princípio, a ênfase era 

agora na ausência de regulação e no ‘diálogo produtivo’” (KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, p. 

549). Somente era possível assegurar a universalidade por meio da preservação, no que diz 

respeito à Parte XI, dos princípios de livre mercado. 

Embora, ainda durante as negociações para o Acordo, tenham havido propostas para 

“congelar” a implementação da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, elas não 

chegaram sequer a ser discutidas, pois isso não atingiria o “desejado resultado da 

universalidade” (p. 549). Também durante esse período em que, no curso das negociações, 

alguns autores chegaram a propor uma solução similar de “congelamento”, levando não 

apenas em conta a falta de acordo entre os principais grupos de Estados sobre a Parte XI, mas 

também as dúvidas então existentes acerca do impacto da mineração dos fundos marinhos no 

meio-ambiente (IMNADZE, 1992, pp. 315-318). 

Também segundo Koskenniemi e Lehto, enquanto a eleição de Ronald Reagan à 

Casa Branca produziu um clima de ideologização do tema dos fundos marinhos, as 

negociações para o Acordo de Implementação da Parte XI se desenrolaram sob uma retórica 
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de “pragmatismo técnico”. E isso teria decorrido diretamente de uma mudança de estratégia 

por parte dos Estados desenvolvidos, desistindo abertamente de desafiar os aspectos 

regulatórios da Convenção sob bases ideológicas e apresentando os temas como técnicos. Tal 

estratégia se mostrou exitosa na medida em que conseguiu extrair concessões por parte dos 

Estados em desenvolvimento com vistas a alcançar a universalidade desejada da Convenção 

(KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, p. 551). 

A retórica do “pragmatismo técnico” pode ser percebida nas palavras de 

personalidades que participaram ativamente das negociações. 

O diplomata russo Igor Kolossoviskiy mesmo antes de ser elaborado o Acordo de 

1994 já afirmava: “Relativamente a isso, parece apropriado lembrar a sugestão do Senador 

Claiborne Pell, Presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, 

que advertia que ‘ambos os lados devem estar dispostos a tirar a capa ideológica que vestiram 

pelos vários anos de debates sobre esses assuntos e abordá-los pragmática e realisticamente’” 

(KOLOSSOVISKYI, 1993, p. 9). 

David Anderson, um participante das delegações britânicas durante várias 

negociações sobre direito do mar, em sentido similar, afirmava: “O Acordo não foi construído 

para, deliberadamente, estabelecer novos precedentes. Ao contrário, ele foi uma tentativa 

pragmática de resolver nos anos 1990 problemas específicos com conceitos datados dos anos 

1970” (ANDERSON, 1995, p. 289). 

Por sua vez, Satya Nandan, embaixador de Fiji e antigo Sub-Secretário das Nações 

Unidas e Representante Especial do Secretário-Geral para o direito do mar durante o período 

de 1983 a 1992, ressaltava o sucesso das negociações em virtude da adoção do “pragmatismo 

técnico”: 

 

“[a]creditamos que a Assembléia-Geral também tem um débito de gratidão com os membros do 
Grupo dos 77 e os representantes dos países industrializados, todos os quais puseram de lado suas 
posições ideológicas, que levaram a um impasse nas negociações na Conferência, e que nessas 
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negociações abordaram os temas de uma maneira prática e pragmática. O resultado de tal abordagem 
pode ser prontamente observado na qualidade do Acordo ao qual se chegou” (NANDAN, 1995, pp. 
122-123). 

 

A visão propalada pelos negociadores, especialmente oriundos de Estados 

desenvolvidos, era de que finalmente os aspectos ideológicos haviam se retirado dos temas 

relativos aos fundos marinhos, permitindo assim uma ampla participação à Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar. Afinal, somente pela adoção do pragmatismo em 

contraposição à ideologia, poder-se-ia atingir a universalidade desejada por meio da adoção 

de princípios de livre-mercado. 

 

6.2 O Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar, de 1994 

  

Como já salientado, o Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção das 

Nações Unidas sobre Direito do Mar foi, de uma maneira um tanto heterodoxa, aprovado por 

meio de uma Resolução da Assembléia-Geral das Nações Unidas (Resolução 48/263, de 28 de 

julho de 1994) (NACIONES UNIDAS, 1994). 

A vontade de preservar a universalidade da Convenção de 1982 é ressaltada já no 

primeiro parágrafo do preâmbulo da resolução, ao se afirmar “Inspirada por el deseo de lograr 

la participación universal en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 

de 10 de diciembre de 1982”. Logo em seguida, no segundo parágrafo, a resolução reafirma 

que os fundos marinhos e seus recursos são o patrimônio comum da humanidade. 

O preâmbulo também menciona a mudança das circunstâncias econômicas que 

geraram a necessidade de reformulação da Parte XI: “Reconociendo que los cambios políticos 

y económicos, especialmente la aplicación cada vez más frecuente de los principios de 

mercado, han hecho necesaria la reevaluación de algunos aspectos del régimen relativo a la 

Zona y sus recursos”. 



331 

 

Em sua parte dispositiva, a resolução estabelece que a Convenção e o acordo devem 

ser interpretados e aplicados em conjunto, como um instrumento único, e que futuras 

ratificações à Convenção também deveriam significar consentimento ao Acordo, sendo 

vedado consentir no Acordo sem consentir com a Convenção. Também ressaltava que as 

Nações Unidas iriam, conforme o Acordo, financiar a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos, e requisitava ao Secretário-Geral abrir imediatamente o Acordo à assinatura. 

A técnica heterodoxa de aprovar um acordo como anexo a uma resolução evitava, 

também como já ressaltado, que fosse iniciada uma IV Conferência das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar; a votação da resolução funcionava, assim, como a votação do texto final de 

um tratado em uma conferência internacional e a resolução, em si, como o atestado de que um 

texto final foi adotado. Afora isso, o Acordo não se diferenciava essencialmente de outros 

tratados: também ficava sujeito à manifestação do consentimento dos Estados a fim de obrigá-

los. 

Toda linguagem do acordo foi elaborada de modo a evitar a idéia de que se 

pretendia, em verdade, emendar a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. O 

próprio título do acordo já deixa clara tal idéia ao mencionar a expressão “implementação” e 

não “emenda”. A primeira versão do Boat Paper, embora já utilizasse a expressão “Acordo de 

implementação”, foi bastante criticada por conter uma série de expressões que sugeriam uma 

emenda à Convenção. O texto final, aprovado pela Resolução, tentou evitar tal resultado. O 

melhor exemplo disso é que o Boat Paper afirmava que certas disposições da Parte XI “são 

substituídas” por outras constantes no Acordo de Implementação. A versão final, no entanto, 

nesse caso, consagrou a expressão “não se aplicarão” quando se referia a alguma parte agora 

considerada indesejável da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

Essa última expressão podia, diferentemente de “são substituídas”, invocar um sentido, 
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embora pouco convincente, não de emenda, mas de mera implementação de disposições pré-

existentes (TREVES, 1995, p. 466). 

O cuidadoso uso da linguagem permitia a alguns diplomatas envolvidos nas 

negociações, como o Embaixador brasileiro Henrique Valle, afirmarem, ao se referirem 

àqueles que alegavam que a Convenção de 1982 havia sido emendada: “Nós vemos isso como 

uma linguagem solta, que pode se ajustar a certos propósitos, mas o fato permanece: a 

Convenção não foi emendada” (VALLE, 1995, p. 52). 

Alguns autores ressaltaram que essa preocupação em não utilizar a expressão emenda 

decorria parcialmente para evitar confrontação com os Estados que ainda mantinham uma 

visão ideológica sobre o tema da mineração dos fundos marinhos como patrimônio comum da 

humanidade e parcialmente por questões técnicas – a Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados apenas trata de emendas e modificações a tratados depois que os mesmos entram em 

vigor (ROSENNE, 1995, p. 496). 

Assim como a resolução que o aprovou, o Acordo (NAÇÕES UNIDAS, 1994) também 

possui um preâmbulo que, dentre ouras coisas, dispõe: “Reafirmando que o leito do mar, os 

fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo que se situam para além dos limites da jurisdição 

nacional (adiante designados por a área), bem como os recursos da área, são património 

comum da humanidade”. 

Com essa fórmula simples, o Acordo mantinha um compromisso com o patrimônio 

comum da humanidade já estabelecido na Convenção de 1982. Também não se pode deixar 

de ler tal disposição como uma tentativa de afirmar que o Acordo de Implementação não 

violava aquilo que a Convenção de 1982 dispunha em seu art. 311 (6), ou seja, a 

impossibilidade de emendar o princípio fundamental do patrimônio comum da humanidade. 
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O preâmbulo também menciona a necessidade de garantir a participação universal na 

Convenção de 1982 e as “alterações políticas e económicas, incluindo as perspectivas do 

mercado, que afectam a aplicação da parte XI”. 

O art. 2 (1) do Acordo prescreve que: “As disposições do presente Acordo e da parte 

XI serão interpretadas e aplicadas em conjunto como um único instrumento. Em caso de 

incompatibilidade entre o presente Acordo e a parte XI, prevalecerão as disposições do 

presente Acordo”. 

A segunda parte do dispositivo atribui uma proeminência evidente ao Acordo em 

detrimento da Convenção de 1982, em sua Parte XI. A redação mostra-se um tanto curiosa, 

pois a prevalência não se dá em nível propriamente de revogação, mas em nível de 

interpretação e aplicação. A incolumidade da Parte XI, desse modo, mantinha-se. 

O Art. 4º do Acordo estabelece, formalmente, a vinculação entre tal tratado e a 

Convenção de 1982, no sentido em que dispõe que qualquer instrumento que manifeste o 

consentimento de um Estado em obrigar-se pela Convenção representa, automaticamente, 

consentimento para com o Acordo; do mesmo modo, estabelece que não é possível a um 

Estado vincular-se apenas ao Acordo e não à Convenção – a não ser nos casos de Estados que, 

antes da consagração do Acordo, já haviam se comprometido pela Convenção (como eram os 

sessenta Estados que, ao ratificarem a Convenção de 1982, fizeram-na entrar em vigor um ano 

após o depósito do sexagésimo instrumento de ratificação). 

A universalidade pretendida na elaboração do Acordo de Implementação da Parte XI 

buscava especialmente evitar que pudessem existir dois ou mais regimes aplicáveis aos 

fundos marinhos. Universalidade significava, eminentemente, unidade do regime aplicado aos 

fundos marinhos. No entanto, um problema sério precisaria ser solucionado para garantir a 

desejada universalidade: o que fazer com os 60 Estados que, desde 1993, já haviam ratificado 

a Convenção de 1982? Tais Estados estavam apenas obrigados pelas disposições da 



334 

 

Convenção de 1982 sem as disposições “implementadoras” do Acordo de 1994; e, mais, não 

se poderia obrigar tais Estados a aceitarem o novo Acordo de 1994. A esse problema foi 

consagrada uma solução apenas parcialmente efetiva. Nesse sentido, o art. 5º do Acordo de 

Implementação estabelece o que se chama de procedimento simplificado: os Estados que, 

previamente à adoção do Acordo, tenham se vinculado à Convenção de 1982 e assinado o 

Acordo, consideram-se como tendo manifestado o seu consentimento pelo tratado mais 

recente após 12 meses de sua adoção. Ou seja, o art. 5º criou uma aceitação tácita após 12 

meses para um acordo meramente assinado e não ratificado. A regra possuía uma exceção, 

que se aplicava quando os Estados enquadrados no artigo, dentro do prazo de 12 meses, 

notificassem ao depositário do Acordo de Implementação que não desejavam utilizar-se do 

procedimento simplificado criado pelo dispositivo. 

A solução do art. 5º foi parcialmente efetiva, pois muitos Estados notificaram o 

depositário que não pretendiam utilizar-se do procedimento simplificado. A título de exemplo, 

em 25 de março de 2006, a Convenção de 1982 contava com 149 partes, enquanto o Acordo 

de 1994, com 122 partes: um déficit de 27 partes, obstaculizando aquilo que poderia ser 

chamado de “caminho para a universalidade”. 

O Acordo prevê que sua entrada em vigor ocorrerá 30 dias depois do preenchimento 

de alguns requisitos tanto quantitativos como qualitativos. Assim, 40 Estados precisavam 

manifestar seu consentimento pelo acordo, devendo-se incluir, entre esses 40, ao menos sete 

Estados referidos na alínea a do parágrafo 1 da Resolução II da III Conferência das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar, ou seja, os Estados considerados pela resolução como 

investidores pioneiros ou os Estados que possuíssem empresas ou indivíduos nacionais seus - 

ou efetivamente controlado por nacionais seus - considerados como investidores pioneiros. 

Mas, dentre esses sete Estados, ao menos cinco deveriam ser Estados desenvolvidos. 
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O Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 6º e entrou em vigor em 28 de julho 

de 1996. 

Os negociadores do tratado, contudo, não tinham condições de fazer uma previsão 

concreta quanto à entrada em vigor do Acordo. Isso, em si mesmo, já poderia trazer inúmeros 

problemas, uma vez que a Convenção de 1982 entraria em vigor em 16 de novembro de 1994. 

O art. 7º do Acordo pretende dar uma resposta a tal problema, na medida em que 

prescreve que, em caso de o tratado não entrar em vigor até o dia 16 de novembro de 1994 – o 

que, de fato, aconteceu -, será aplicado provisoriamente aos Estados e/ou entidades que: (a) 

tenham-no adotado na Assembléia-Geral das Nações Unidas, a não ser os Estados que, antes 

de 16 de novembro de 1994 notificassem o depositário que não aplicariam o tratado dessa 

forma ou que somente o fariam mediante assinatura ou notificação por escrito; (b) assinaram 

o acordo, a não ser os Estados e entidades que, no momento da assinatura, notificassem o 

depositário por escrito de que não aplicariam o tratado dessa forma; (c) que consentirem na 

aplicação provisória mediante notificação por escrito dirigida ao depositário; (d) que 

aderissem ao acordo. 

O dispositivo prescrevia, no entanto, que, se até 16 de novembro de 1998 o Acordo 

não entrasse em vigor por faltar o consentimento dos sete estados referidos no artigo 6º, aí se 

incluindo, necessariamente, cinco Estados desenvolvidos, cessaria a aplicação provisória. 

Enquanto os dispositivos do Acordo lidavam eminentemente com aspectos 

procedimentais, ficou reservado ao Anexo os aspectos substantivos referentes à 

“implementação” da Parte XI. Vale dizer que, para todos os efeitos, segundo mesmo o art. 1º 

do Acordo, o Anexo é sua parte integrante, vinculando de igual modo os Estados pactuantes. 

O anexo consiste de 9 seções, correspondendo quase que integralmente aos pontos 

levantados pelo Reino Unido no início das consultas informais do Secretário-Geral das 
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Nações Unidas. A única diferença substancial era a ausência do tema meio-ambiente e a 

presença de uma regulação sobre o Comitê de Finanças. São as seguintes as Seções do anexo: 

(1) custos para os Estados-partes e arranjos institucionais; (2) a Empresa; (3) tomada de 

decisão; (4) conferência de revisão; (5) transferência de tecnologia; (6) política de produção; 

(7) assistência econômica; (8) cláusulas financeiras dos contratos; (9) o Comitê de Finanças. 

A Seção 1 busca, por meio de vários dispositivos, reduzir ao mínimo os custos dos 

Estados-partes com os órgãos estabelecidos pela Convenção e pelo próprio Acordo. A mesma 

seção também amplia, em seu parágrafo 6, a, i, as garantias para entidades que, embora não 

sendo consideradas investidores pioneiros, realizaram investimentos relevantes para fins de 

futura prospecção de minerais antes da entrada em vigor da Convenção. O objetivo, no caso 

dessa Seção, parecia claro: como a Autoridade não iria iniciar suas atividades tão cedo, 

crescia o sentimento de que, por algum tempo, ela se converteria em um verdadeiro “ônus 

comum” (common burden), inclusive para os Estados em desenvolvimento, que teriam de 

financiar ao menos suas atividades burocráticas (PAYOYO, 1997, p. 451). 

No que tange à Empresa, a Seção 2 promoveu uma mudança sensível à normativa 

original da Convenção de 1982. Primeiramente, ficou estabelecido que o Secretariado da 

Autoridade exerceria as funções da Empresa até que esta pudesse operar independentemente 

do Secretariado. Isso, sem dúvida alguma, poderia impedir por alguns anos o estabelecimento 

da Empresa. Em segundo lugar, o parágrafo 2 da Seção 2 estabelece que a Empresa conduzirá 

suas operações iniciais apenas por meio de empreendimentos conjuntos (joint ventures), 

mantendo-se, no entanto, a possibilidade de atuação de outros entes na Área. Em terceiro 

lugar, o Acordo considera como não aplicável a disposição do Anexo IV da Convenção 

referente à obrigação dos Estados de financiarem quaisquer atividades de mineração da 

Empresa, nem mesmo em caso de empreendimentos conjuntos. Ademais, a Seção cuida de 
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retirar certos privilégios existentes em relação à Empresa em discriminação de outros 

operadores na Área. 

Mudanças profundas também foram levadas adiante pelo Acordo no que se refere ao 

processo de tomada de decisão na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Como 

forma de garantir um direito de voz efetivo aos Estados desenvolvidos, o parágrafo 4 da 

Seção 3 determina que as decisões da Assembléia “sobre qualquer questão a respeito da qual 

o conselho também tenha competência ou sobre qualquer questão de natureza administrativa, 

orçamental ou financeira serão baseadas nas recomendações do conselho”. E diversas outras 

disposições dão preponderância ao Conselho, tornando-se, sem qualquer dúvida, o órgão mais 

importante da Autoridade. Mas tais medidas são complementadas pela mudança de estrutura 

de composição do Conselho. Se na Convenção de 1982 podiam existir dispositivos que não 

garantiam, inequivocamente, a presença de Estados desenvolvidos, como os Estados Unidos, 

por exemplo, no Conselho, o Acordo soluciona qualquer dúvida, ao dispor que o órgão terá 36 

membros distribuídos da seguinte maneira: (a) quatro membros dentre os principais Estados-

partes consumidores dos bens produzidos a partir dos minerais a serem extraídos na Área, 

desde que entre tais membros se inclua um Estado da região da Europa Oriental com maior 

economia em termos de produto interno bruto e o Estado que, precisamente, na data de 

entrada em vigor da Convenção, tenha a maior economia em termos de produto interno bruto 

– os Estados Unidos cumpriam todos os requisitos desse último membro mencionado; (b) 

quatro membros dentre os oito Estados-partes que, diretamente ou por meio de seus nacionais, 

tenham feito a maior quantidade de investimentos para fins de atuação na Área; (c) quatro 

membros entre os maiores exportadores dos minerais a serem aproveitados na Área, aí se 

incluindo ao menos dois Estados em desenvolvimento cujas exportações de metais tenham 

influência substancial em suas próprias economias; (d) seis membros entre os Estados em 

desenvolvimento que representem interesses especiais, definidos no parágrafo 15, d, da Seção 
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3; (e) dezoito membros eleitos segundo critério geográfico. A disposição da Convenção de 

1982 que tratava da composição do Conselho foi consagrada como não-aplicável pelo 

parágrafo 16 da Seção 3. 

Como regra geral os órgãos da Autoridade deverão tomar suas decisões sempre por 

consenso. Fracassado este, proceder-se-á à votação. De acordo com parágrafo 9 dessa Seção, 

os grupos (a), (b) e (c) serão considerados, respectivamente, câmaras para efeitos de votação 

no Conselho. Por sua vez, os grupos (d) e (e) serão considerados como uma só câmara para os 

efeitos de votação. A peculiaridade do sistema de câmaras, para fins de votação, é que o 

parágrafo 5 dessa Seção estabelece que, quando se tiver de proceder à votação em questões de 

substância, para serem aprovadas, as decisões precisam de dois terços dos votos dos membros 

presentes e votantes, “sob condição de que a essas decisões não se oponha uma maioria em 

qualquer das câmaras mencionadas no n.º 9”. Ou seja, cada uma das quatro câmaras 

compostas para efeito de votação terão o direito de vetar as decisões do Conselho em matéria 

de fundo.86 

Os dispositivos pertinentes da Convenção de 1982 sobre a possibilidade de revisão 

por maioria de 2/3, obrigando até mesmo os Estados que votassem contrariamente também foi 

considerada como não aplicável pela Seção 4 do Acordo. Como já se viu, essa era uma das 

principais oposições americanas à Convenção – o que foi sanado por tal disposição. 

                                                
86 Felipe Paolillo descreve bem o intrincado mecanismo de veto: “se a maioria simples de qualquer das quatro 
câmaras se opõe à decisão, esta não pode ser adotada, qualquer que seja o número total de votos afirmativos que 
obtenha no Conselho em seu conjunto. Por meio desse mecanismo se outorga aos países que integram as três 
câmaras que correspondem aos grupos dos incisos a), b) e c), - a maior parte dos quais serão países 
industrializados – um amplo poder para bloquear decisões sobre questões de fundo. Basta que três países que 
integrem qualquer de ditas câmaras se oponha a uma decisão para que a mesma não possa ser adotada, ainda 
quando os restantes 33 membros do Conselho estejam a favor da mesma. Ao contrário, os países em 
desenvolvimento necessitarão de um número consideravelmente maior para lograr o mesmo efeito. Como a 
quarta câmara se integra pelos países em desenvolvimento do grupo do inciso d) (6 membros) mais os países em 
desenvolvimento do grupo do inciso e) (provavelmente não menos de 15 tendo em conta que na distribuição 
geográfica eqüitativa dos posto do Conselho em sua totalidade corresponderiam aos países em desenvolvimento 
em torno de 24 postos), resulta que se requererão nessa câmara ao menos 11 votos para impedir que uma decisão 
seja adotada” (PAOLILLO, 1995, p. 443). 
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Outro dispositivo tornado não aplicável foi o artigo 5 do Anexo III da Convenção, 

que dispunha, dentre outras coisas, sobre a transferência obrigatória de tecnologia para a 

Autoridade e para, em certas situações, alguns Estados em desenvolvimento. A Seção 5 do 

Acordo, que cuida do tema da transferência de tecnologia, dispõe que a Empresa e os Estados 

em desenvolvimento procurarão obter tecnologia para a mineração nos fundos marinhos 

“segundo modalidades e em condições justas e razoáveis no mercado livre, ou através de 

acordos de empreendimento conjunto”. Em sentido complementar, estabelece-se a 

prerrogativa de a Autoridade pedir a certos Estados que facilitem a aquisição de tecnologia, 

preservados os direitos dos proprietários da tecnologia, como direitos de propriedade 

intelectual. 

A parte do anexo relativa à política de produção (Seção 6) torna inaplicável as 

principais disposições sobre o assunto presentes à Convenção de 1982, enfatizando que as 

atividades na área não serão subsidiadas, o aproveitamento dos recursos da Área será feito “de 

acordo com princípios comerciais sólidos”, e o GATT se aplicará às atividade exercidas na 

Área. 

A Convenção de 1982, por meio de vários dispositivos, fazia referência à 

necessidade de efetuar um sistema de compensação para os Estados de algum modo 

prejudicados em virtude da mineração nos fundos marinhos. A Seção 7 do Anexo, que trata 

do tema assistência econômica, cria um fundo de assistência econômica para casos em que se 

verifique algum de tipo de prejuízo para Estados em desenvolvimento decorrente das 

atividades na Área. O objetivo de tal Seção é delimitar bastante aquilo que apenas era 

considerado, de maneira genérica, como compensação. O parágrafo 2 dessa parte traz uma 

expressão no mínimo curiosa. Ao se referir a diversos dispositivos da Convenção de 1982 que 

traziam a expressão “compensação”, determina que tais normas “serão interpretadas em 

conformidade”. A ambigüidade do termo “conformidade” (accordingly, em inglês), poucas 
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vezes vista em um tratado internacional de relevância como o Acordo de Implementação da 

Parte XI, abre espaço para uma ampla interpretação por parte dos Estados envolvidos na 

aplicação do dispositivo. 

A normativa sobre as cláusulas financeiras dos contratos, versada na Seção 8, busca, 

em resumo, desonerar bastante os custos para a atividade de particulares na Área, 

determinando que a cobrança de pagamentos exigidos deve ser justa e os entraves 

administrativos, reduzidos. 

Por fim, a Seção 9 cuida de instituir um Comitê de Finanças, com o objetivo de 

outorgar a ele competências amplas para lidar com as questões financeiras referentes à 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Segundo o parágrafo 7 da Seção 3, decisões 

da Assembléia ou do Conselho que possuam implicações financeiras ou orçamentárias serão 

baseadas em recomendações propostas pelo Comitê de Finanças. Esse Comitê será composto 

de 15 membros, sendo que os grupos de Estados de que trata o parágrafo 15, (a), (b), (c) e (d) 

da Seção 3 deverão ser representados. Até que a Autoridade disponha de recursos próprios 

que não por meio das quotas de contribuições dos Estados-partes, o Comitê deverá incluir 

representantes dos cinco maiores contribuintes ao orçamento administrativo da Autoridade. 

Em resumo, é possível dizer que foram bastante substanciais as alterações 

perpetradas pelo Acordo na Convenção de 1982. No entanto, talvez elas não tenham sido 

suficientes para atrair os investimentos privados necessários para que empresas procedam ao 

aproveitamento em grande escala dos recursos da Área. Isso é o que se pode depreender de 

alguns pronunciamentos de representantes de grandes empresas de mineração quando o Boat 

Paper já havia sido proposto ou o Acordo de Implementação adotado (WELLING, 1995, pp. 

255-263; GODEFROID, 1995, pp. 164-166). 

Cabe, nesse momento, indagar qual a postura dos autores de direito internacional 

durante o processo de elaboração de tais normas e após a adoção do novo tratado. 
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6.3 A Academia do Direito internacional e o Acordo de Implementação da Parte XI da 
Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

 

As consultas informais do Secretário-Geral das Nações Unidas que conduziram ao 

Acordo de 1994 produziram um resultado satisfatório, na visão da maioria esmagadora dos 

Estados que se fizeram presentes – isso se confirma pelo alto grau de assinaturas recebidas 

pelo tratado. O estudo de tais consultas, no entanto, é extremamente penoso para os 

acadêmicos ligados ao direito internacional. Isso porque as negociações aconteceram de 

maneira informal, não havendo, portanto, Official Records relativos ao Acordo. Em 2002, a 

Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos fez publicar uma coleção que reúne os 

documentos escritos abertos à divulgação (INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY, 2002). 

Contudo, a publicação ainda é insuficiente para revelar todas ou ao menos as principais 

nuances das negociações. 

Nesse sentido, é possível justificar um certo silêncio dos acadêmicos durante as 

negociações. À parte os acadêmicos que também tiveram algum papel nas negociações, como 

é o caso, por exemplo, do italiano Tullio Treves, os demais dificilmente podiam fazer idéia do 

que viria a ser o Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar.87 

Mas se, do ponto de vista instrumental, tornava-se difícil o acesso, por parte dos 

acadêmicos às fontes primárias das negociações, pode-se indicar que os eventos que 

circundaram a elaboração do Acordo de 1994 produziram um efeito anestésico em boa parte 

dos autores. Ou seja, à falta de informação sobre as negociações se juntaram outros fatores 

                                                
87 Esse silêncio parece ter a ver também com o fato de que, ao menos em um primeiro momento, as consultas do 
Secretário-Geral envolviam apenas Estados desenvolvidos e alguns poucos influentes Estados em 
desenvolvimento. De qualquer modo, durante todas as negociações, os influentes Estados em desenvolvimento 
se abstiveram de protestar contra um desmantelamento da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos 
(KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, 549). Esse quadro poderia sugerir a alguém que as negociações para o Acordo, 
do ponto de vista de sua legitimidade, foram aquém do desejado. 
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que tornaram o tema específico do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos 

marinhos pouco interessante ou merecedor de ínfima atenção. 

 

6.3.1 A “Pacífica” Transformação do Patrimônio Comum da Humanidade como 
Consagrado na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar 

 

Qualquer um que se depare com a produção acadêmica sobre o Acordo de 

Implementação perceberá de pronto que uma gama bastante relevante de trabalhos pouco se 

preocupa com o tema do patrimônio comum da humanidade como consagrado no novo 

tratado. É certo, como visto, que o texto do Acordo expressamente ressalta – embora em seu 

preâmbulo – que os fundos marinhos e seus recursos são considerados patrimônio comum da 

humanidade. Muitos autores, no entanto, restringem-se a afirmar que o Acordo preservou o 

princípio, sem fazer maiores considerações sobre o tema. Ainda dentro desse grupo, poderiam 

ser mencionados aqueles que simplesmente se omitiram sobre a relevância do patrimônio 

comum para o Acordo de 1994 – e seu possível desvirtuamento tendo como paradigma a 

Convenção de 1982. 

Colocam-se como exceção à tendência de encarar com muito “pacifismo” as 

mudanças perpetradas pelo Acordo de Implementação alguns doutrinadores ligados aos 

Estados em desenvolvimento ou, ainda, alguns autores europeus com postura crítica ao 

sistema internacional vigente: para esses, o Acordo de 1994 teria produzido sérios efeitos, 

para alguns deletérios, ao patrimônio comum da humanidade. Mas também poderiam ser 

inseridos na contra-corrente dois outros grupos, como aqueles doutrinadores que encararam o 

Acordo de 1994 levando em conta uma perspectiva crítica em relação ao próprio direito e 

outros, especialmente ligados a Estados desenvolvidos, que percebiam que o Acordo de 

Implementação não havia solucionado os problemas inerentes à noção de patrimônio comum 

da humanidade. 
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De qualquer modo, ainda que se possa identificar grupo de autores adotando posições 

contrapostas, é surpreendente a perda de interesse, por parte da academia, quanto ao tema 

relativo aos fundos marinhos. Especialmente durante a década de 1970, o tema contou com 

uma vastíssima produção bibliográfica, podendo-se dizer que se constituía, tranqüilamente, 

num dos temas a que a doutrina outorgava maior importância em toda a disciplina do direito 

internacional. Daí porque um autorizado comentarista afirmou: “o que parece ser incomum, 

depois que a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar finalmente entrou em vigor, 

em 1994, é que este tópico tem sido quase que inteiramente negligenciado na doutrina” 

(DEGAN, 2002, p. 1363). 

O primeiro grupo de autores – que reúne os que se omitiam sobre o tema, ou 

parcamente o tratavam – parece nutrir uma simpatia pela adoção do Acordo de 1994. Nesse 

ponto, pouco se diferenciam dos negociadores do tratado, que viam como uma necessidade 

imperiosa a alteração da Parte XI a fim de assegurar a universalidade da Convenção de 1982. 

David Anderson – que também atuou como representante do Governo britânico em 

várias negociações acerca do direito do mar - encarna bem o primeiro grupo de autores, ao 

restringir-se a afirmar: “Em seguida, o preâmbulo reafirma que a Área e seus recursos são o 

patrimônio comum da humanidade. Era claro, desde o começo das consultas, que qualquer 

solução teria de respeitar a abordagem do patrimônio comum. O princípio não estava aberto à 

renegociação e não foi seriamente questionado durante as consultas” (ANDERSON, 1995, p. 

278). 

Um capitão da marinha americana, George Galdorisi, seguia um sentido similar, 

vangloriando a manutenção do princípio, sem, contudo, elaborar idéias sobre um possível 

desvirtuamento de seu conteúdo em relação à maneira com que consagrado na Convenção de 

1982. Desse modo, dizia “Foi também vital que quaisquer modificações na Convenção 

salvaguardassem as principais preocupações dos países em desenvolvimento, em particular o 
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princípio básico de que os recursos dos fundos marinhos além dos limites da jurisdição 

nacional são o ‘patrimônio comum da humanidade’” (GALDORISI, 1996). 

Nesse autor, persistia a idéia de que, ainda que alterado, o regime ainda fazia 

beneficiar os interesses dos Estados em desenvolvimento. 

O jamaicano Kenneth Rattray – um autor que se envolveu nas consultas informais - 

fazia um elogio ao Acordo de Implementação, mostrando que ele deixava uma lição de 

dinamismo e adaptabilidade aos diferentes tempos. E mais, o Acordo havia demonstrado a 

solidariedade dos Estados desenvolvidos. Assim, embora o termo solidariedade estivesse 

sempre associado aos Estados em desenvolvimento, o novo tratado havia demonstrado que 

esse novo ethos estava surgindo entre os Estados desenvolvidos. 

O autor lembrava que, durante as negociações para o Acordo, o conceito de 

patrimônio comum da humanidade não havia sido questionado e a necessidade em se 

desenvolver um mecanismo para organizar e regular as atividades na Área não foi contestado. 

E concluía: “a lição do Acordo de Implementação é que o patrimônio comum é imperecível 

(evergreen) a os ajustes nele efetuados devem ser igualmente imperecíveis. Que a habilidade 

de fazer ajustes que não afetam a estrutura fundamental permite à comunidade internacional 

aprofundar o senso de cooperação que ocorrerá, de fato, sem afetar as próprias estruturas” 

(RATTRAY, 1995, pp. 302, 309). 

Afora poucos posicionamentos como os acima citados, diversos autores, ainda 

quando tratavam de temas relativos aos fundos marinhos em suas diversas dimensões, 

omitiam-se seja de maneira intencional ou não intencional sobre as conseqüências das 

alterações feitas pelo Acordo de 1994 para o patrimônio comum da humanidade. 

Do lado oposto, era possível encontrar, embora em menor quantidade, doutrinadores 

que mostravam algum inconformismo com o Acordo de Implementação. Esse inconformismo 
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variava de uma simples melancolia com as alterações perpetradas à Parte XI a uma crítica 

contundente ao novo tratado. 

Um dos diplomatas mais ativos na elaboração da Parte XI da Convenção das Nações 

Unidas, Christopher Pinto, do Sri Lanka, analisando o percurso do patrimônio comum da 

humanidade desde a declaração de Pardo até o Acordo de Implementação da Parte XI, 

elaborava um quadro bastante pessimista. 

Ressaltando que muitas vezes o uso de metáforas na linguagem cumpre a função de 

“informar mais graficamente, persuadir ou compelir”, ponderava que o poder atrativo 

exercido pela metáfora pode gerar efeitos perigosos quando interpretado de maneira diversa. 

Para além da comunicação, “a metáfora tem também o poder de induzir a convicção, algumas 

vezes tomando a forma de um slogan efetivo”. E citava Ernest Cassirer para dizer que quando 

uma metáfora é utilizada sem uma clara concepção sobre os caminhos que levaram do seu 

significado original ao seu significado metafórico, surge o perigo de sua conversão em 

mitologia – algo que deveria ser evitado no processo de produção de normas jurídicas (PINTO, 

1996, pp. 251-253). 

Para Pinto, a frase cunhada por Pardo, “patrimônio comum da humanidade”, era uma 

metáfora: não havia ancestral que tivesse transferido direitos sobre os fundos marinhos a 

herdeiros nem um direito de sucessão interestatal que baseasse a reivindicação sobre a 

herança. Também não havia um tribunal para supervisionar a distribuição da herança. A 

metáfora não tinha qualquer vinculação com o mundo real e, embora os Estados 

desenvolvidos a criticassem por não ter conteúdo jurídico, os Estados em desenvolvimento se 

entusiasmaram pelo termo ao ponto de consagrá-lo na Declaração de Princípios, de 1970 (pp. 

253-254). 

No artigo, Pinto reconhecia que o termo utilizado por Pardo dava motivo a múltiplas 

interpretações. O processo de dar algum conteúdo preciso à metáfora fez surgir um mito – o 
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mito, incorporado à Convenção, defendido pelos Estados em desenvolvimento, de que 

patrimônio comum da humanidade significava justiça distributiva, cooperação e tratamento 

preferencial aos pobres. Ao se concentrarem em tais aspectos, os Estados em 

desenvolvimento mostravam que pouca atenção se dava ao aspecto fundamental da questão: a 

disparidade de poder (pp. 265-266). 

Em tom de lamentação, o autor afirmava que se demorou um quarto de século, além 

de se terem gasto incontáveis milhões - em várias moedas - do orçamento das Nações Unidas 

e dos Estados participantes para se determinar o conteúdo do patrimônio comum. No entanto, 

esse conteúdo foi alterado num período curto de dois anos – negociação do Acordo de 1994 

(pp. 265-266). 

Esse último tratado teria proporcionado o desmantelamento do mito. Em suas 

palavras:  

 

“Um aspecto notável da adoção do Acordo de Implementação que, de fato, destruiu o mito e 
modificou a Parte XI, foi o bom acolhimento dado pelos países em desenvolvimento - cujas posições 
estatistas e dirigistas tinham se refletido em muitas disposições da Parte XI, como estabelecidas 
originalmente. Não houve lágrimas pelas aspirações negadas, não houve palavras de arrependimento, 
muito menos de rebeldia, ao terem aceitado aspectos do regime dos fundos marinhos aos quais 
resolutamente se opuseram durante 15 anos, de 1968 a 1982, sendo que alguns por um quarto de 
século. Em particular, não houve epitáfio pela derrocada da Nova Ordem Econômica Internacional, a 
fonte de inspiração durante muito tempo na Conferência. Ao contrário, o entusiasmo com que 
representante após representante dos países em desenvolvimento receberam o Acordo de 
Implementação e exultaram a antecipada ‘universalidade’ da Convenção poderia apenas ser tomado 
para sugerir que não havia uma completa volte-face de sua parte, seja individualmente ou 
coletivamente” (p. 266). 

 

Para o autor, alguns fatores teriam contribuído para a construção do mito, dentre eles: 

o entusiasmo de alguns Estados em desenvolvimento com a soberania recentemente 

adquirida, concepções equivocadas sobre o papel da democracia nas relações internacionais, 

compromissos ideológicos das lideranças do período, solidariedade de grupo e previsões 

sobre a bonança que as riquezas dos fundos marinhos poderiam trazer. Mas os juristas 

também teriam uma parcela de responsabilidade, complementava, que surgiria do fato de não 
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terem insistido com os tomadores de decisão de que apenas quando um conteúdo determinado 

fosse dado ao termo dever-se-ia empreender a tarefa de elaborar textos jurídicos (p. 267). 

Pinto terminava seu trabalho, novamente recorrendo à melancolia, sustentando que, 

quando levamos adiante nossas visões, devemos estar em contato “com os fatos, com a 

experiência, com a realidade” (p. 268). 

É de algum modo chocante verificar um posicionamento como esse, vindo de um dos 

autores (e diplomatas) que mais contribuíram para a criação da Parte XI. Vale lembrar que 

Pinto subscreveu a já várias vezes referida carta enviada por especialistas jurídicos ao 

Presidente do Grupo dos 77 que, dentre outras coisas, enfatizava que o patrimônio comum da 

humanidade possuía um conteúdo determinado. Sua insatisfação um tanto velada com o 

Acordo de 1994 não surgia de um sentimento de decepção em não se ter mantido aquilo que, 

desde 1982, era consagrado com patrimônio comum da humanidade, mas de se ter persistido 

em um erro desde 1967 – quando a metáfora do patrimônio comum da humanidade surgiu. 

Também é interessante perceber o papel de responsabilidade que Pinto outorga aos 

juristas na conversão da metáfora do patrimônio comum ao mito do patrimônio comum. 

Nesse sentido, é possível fazer uma conexão dessa responsabilidade com a afirmação de 

Koskenniemi e Lehto de que se preocupou muito mais em definir o status jurídico do 

patrimônio comum que propriamente com o seu conteúdo. 

Alguns autores que se colocavam como críticos ao Acordo de 1994 o faziam 

adotando uma perspectiva normativista. É o caso, por exemplo, de Vladimir Degan, da Ex-

Iugoslávia. 

Para Degan, em 1970, havia um consenso de que um conjunto de princípios jurídicos 

consagrados na Declaração de Princípios possuía natureza peremptória. Os Estados Unidos e 

outros Estados industrializados participaram na formação dessa communis opinio juris. Nesse 

sentido, haveria, para um autor, uma antinomia entre o Acordo de 1994 e a norma de jus 
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cogens sobre o patrimônio comum da humanidade. A consagração, no preâmbulo do Acordo, 

de que a Área e seus recursos são patrimônio comum da humanidade seria um “mero 

devotamento fingido [lip service] a esse princípio”; as cláusulas operacionais desse tratado, 

bem como seus anexos teriam “destruído sua substância como definida na Declaração de 

1970” (DEGAN, 2002, p. 1374). 

A partir desse quadro, o autor sustentava que o Acordo de 1994 havia provado que, 

em virtude de uma mudança na opinio juris dos Estados cujos interesses são especialmente 

afetados – ou seja, os industrializados – uma verdadeira norma de jus cogens havia 

desaparecido (p. 1375). 

O argumento de Degan era pouco claro em dois sentidos: não se sabe se ele pretendia 

que toda a Declaração de Princípios possuísse uma natureza jus cogens; também não é certo 

se ele defendia que o Acordo de 1994 era inválido por violar uma norma jus cogens ou se uma 

norma jus cogens havia sido substituída por outra norma da mesma natureza, como permite o 

art. 53 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, sendo, assim, válida. 

Adotando uma postura de crítica ao Acordo de 1994, Pastor Ridruejo lembrava que 

ele significava a vitória das idéias de livre mercado e livre empresa presentes no final do 

século XX. Embora a linguagem de implementação tenha sido utilizada, o tratado 

representava uma verdadeira emenda à Convenção de 1982. E complementava, com as 

seguintes palavras: “o Acordo constitui uma vitória contundente de realismo sobre o 

idealismo, ou seja, um triunfo nítido dos interesses dos únicos Estados que estão em 

condições de fazer funcionar o sistema sobre as aspirações dos Estados em desenvolvimento 

para uma Nova Ordem Econômica Internacional mais justa e solidária” (PASTOR RIDRUEJO, 

1996, pp. 431-432). 

O autor indagava sobre o que seria hoje do conceito de patrimônio comum da 

humanidade aplicado aos fundos marinhos, sabendo, inclusive, que as disposições originais da 
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Parte XI nunca haviam sido aplicadas nem gerado benefícios quer para os Estados 

desenvolvidos quer para os Estados em desenvolvimento. De qualquer modo, Pastor Ridruejo 

via com uma certa esperança o tema, ao sustentar que o regime do Acordo de 1994 havia sido 

elaborado para o futuro – dada a grande imprevisibilidade sobre a data precisa em que os 

recursos dos fundos marinhos poderiam ser aproveitados. E, se assim o era, as condições 

econômicas e políticas poderão ser alteradas quando o aproveitamento efetivo for conduzido 

no futuro – assim como se alteraram na década de 1990 (pp. 432-433). 

É importante lembrar que o autor expressamente defendia a natureza jus cogens do 

patrimônio comum da humanidade, porém nada mencionava se essa natureza foi alterada, de 

algum modo, pelo advento do Acordo de Implementação da Parte XI (pp. 69-70). 

Adotando também uma postura crítica ao Acordo de 1994 e do mesmo modo se 

abrindo a um certo otimismo, a também espanhola Esther Salamanca Aguado atribuía ao 

Acordo de 1994 a responsabilidade pela “regressão do princípio do patrimônio comum da 

humanidade”. 

A autora se dedicava à questão de saber se o Acordo de 1994 desvirtuou o art. 311(6) 

da Convenção de 1982 e, portanto – em sua visão – o caráter jus cogens do patrimônio 

comum. De maneira geral, sustentava que a comunidade internacional no seu conjunto, ao 

votar a resolução da Assembléia-Geral das Nações Unidas que continha o Acordo de 

Implementação – aí se incluindo os Estados industrializados, dentre eles os Estados Unidos – 

atuou conforme o art. 311(6), assim confirmando a natureza do princípio do patrimônio 

comum consagrado no art. 136 da Convenção de 1982 (SALAMANCA AGUADO, 2004, pp. 300-

301). 

Contudo, dos quatro elementos que se identificavam no princípio - não apropriação 

ou exercício de soberania sobre a Área e seus recursos; exploração e aproveitamento em 

benefício da humanidade, tendo especialmente em conta os interesses e necessidade dos 
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Estados em desenvolvimento; utilização para fins pacíficos; utilização sustentável dos 

recursos -, a autora somente via nos dois primeiros o caráter cogente (pp. 302-304; 307-313). 

Mas a afirmação de que, sob um ponto de vista normativo, não se poderia ver o 

Acordo de 1994 como violador de uma norma jus cogens, não levava a autora a subscrever, 

de um ponto de vista valorativo, as conclusões do citado tratado. Para ela, era possível 

observar o patrimônio comum sob duas perspectivas: a primeira enfatizava a participação 

efetiva dos Estados em desenvolvimento nas atividades na Área como um elemento 

constitutivo do patrimônio comum; a segunda enfatizava a distribuição eqüitativa das riquezas 

dos fundos marinhos considerando especialmente os interesses dos Estados em 

desenvolvimento. A diferença fundamental entre as perspectivas era que a segunda 

perpetuava as desigualdades entre os Estados. Ao adotar a primeira perspectiva, sustentava 

que o Acordo de 1994, na qualidade de uma verdadeira emenda ao regime estabelecido 

originalmente na Parte XI, significava uma regressão. Do ponto de vista institucional, o 

Acordo também representava uma regressão ao garantir um assento permanente no Conselho 

e direito de veto no Comitê de Finanças aos Estados Unidos (pp. 323-326). 

A autora via a possibilidade de desenvolvimentos no regime jurídico aplicado aos 

fundos marinhos – e propriamente aí residia o otimismo que comungava com Pastor Ridruejo 

– por meio da aprovação de futuras emendas à Parte XI, que buscassem preservar o “bem 

comum da humanidade” (p. 327). 

Outra autora espanhola, Maria Teresa Ponte Iglesias, ressaltava que a votação da 

Declaração de Princípios revelou que não existia opinio juris acerca do princípio do 

patrimônio comum da humanidade, mas apenas “uma certa sensibilidade para com a 

perspectiva do patrimônio comum da humanidade”. Em verdade, embora a autora afirmasse 

que era difícil precisar o alcance e o conteúdo do princípio do patrimônio comum, não se 

poderia negar a ele um caráter jurídico. De qualquer sorte, Ponte Iglesias rejeitava a tese de 
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que o princípio tivesse base no direito internacional geral, de modo a que o aproveitamento 

dos recursos da Área fosse conduzido de acordo com a Parte XI da Convenção de 1982, 

sobretudo depois das emendas introduzidas pelo Acordo de Implementação (PONTE IGLESIAS, 

1997, pp. 188-189). 

Mesmo adotando tal posição, a autora encarava com caráter crítico o Acordo de 

1994. Suas reservas eram de duas naturezas: (1) o novo tratado significava um rebaixamento 

do princípio do patrimônio comum; as grandes potências industriais teriam emendado o 

regime da Convenção de 1982 para “introduzir os princípios de livre mercado e livre empresa 

imperantes no mundo atual”, indo contra as aspirações dos Estados em desenvolvimento por 

uma “ordem econômica internacional mais eqüitativa e solidária”; (2) não se trataria de um 

acordo de implementação, mas de uma modificação substancial da Parte XI, “levada a cabo 

através de um procedimento que, além de ignorar o mecanismo de emenda previsto na própria 

Convenção, permite certas liberdades com relação ao direito dos tratados” (pp. 204-205). 

O texto finaliza com uma referência já mencionada de Pastor Ridruejo de que, no 

futuro, a situação econômica e política pode mudar novamente e permitir uma alteração no 

regime da Parte XI (p. 205). 

É interessante notar que as duas críticas formuladas por Ponte Iglesias pretendiam 

estabelecer reservas ao Acordo de 1994 sob dois ângulos que se complementavam. A primeira 

delas tocava mais de perto o caráter político do novo tratado, estabelecendo a inviabilidade 

que produzia para a construção de projetos políticos dos Estados em desenvolvimento, mais 

especificamente, uma nova ordem econômica internacional. A segunda tinha a ver com um 

domínio mais jurídico-dogmático, sugerindo a existência de uma legalidade contestável no 

Acordo. 

Essa última crítica ressaltada por Ponte Iglesias, pouco freqüente em outros autores, 

pretendia colocar em evidência uma sugerida ilegalidade do Acordo não por sua violação ao 
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princípio do jus cogens, mas por conta de questões referentes aos processos de alteração de 

normas convencionais estabelecidos pelo direito dos tratados vigente: o Acordo teria 

contrariado as regras de revisão dispostas na Convenção de 1982. 

O indiano R. P. Anand via com pesar aquilo que chamava, no próprio título de um 

artigo seu, de “mutilação do ideal” do patrimônio comum da humanidade. 

Ao traçar um quadro evolutivo do patrimônio comum desde a proposta de Pardo até 

o Acordo de 1994, o autor via que a Declaração de Princípios havia, sim, estabelecido pontos 

essenciais em comum que uniam os Estados desenvolvidos e os em desenvolvimento. Com 

isso, ressaltava um “valor jurídico” do princípio. Mas os diversos desenvolvimentos – aí se 

incluindo a grande oposição americana ao regime da Parte XI estabelecido pela Convenção de 

1982 – levaram à elaboração do Acordo de 1994, que fez “a comunidade internacional” 

assegurar que “Washington estava satisfeito e conseguiu tudo o que queria e mais” (ANAND, 

2004, p. 185, 195). 

A conclusão de Anand era também melancólica. Em suas próprias palavras: 

 

“Embora a área dos fundos marinhos além dos limites da jurisdição nacional seja ainda chamada e 
declarada como o patrimônio comum da humanidade, o termo perdeu seu significado original e 
substância quando simbolizava os interesses, necessidades, esperanças e aspirações de um grande 
número de povos pobres. O princípio perdeu seu brilho e alma. Os fundos marinhos não serão no 
futuro explorados e aproveitados como uma propriedade comum ‘primariamente nos interesses da 
humanidade com consideração particular às necessidades dos países pobres’, como Arvid Pardo 
sonhou e a Assembléia-Geral desejou em 1967 e expressou como um ideal repetidas vezes. Os fundos 
marinhos serão agora aproveitados sob termos comerciais, independentemente das necessidades e 
interesses dos membros mais fracos da comunidade internacional. (...). Ademais, esta é uma era de 
livre empresa e o novo acordo está de acordo com essa nova tendência” (p. 196). 
 

Para Antônio Augusto Cançado Trindade, em nada surpreendia que parte da doutrina 

tivesse recebido o Acordo de 1994 como um retrocesso nas pretensões da grande maioria dos 

Estados, que buscava construir uma nova ordem econômica internacional. Nesse ponto, o 

autor se atrelava à postura crítica levada adiante por esses autores para afirmar: 
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“É inegável que a formação do princípio do patrimônio comum da humanidade tenha sido 
influenciada pelo movimento em prol do estabelecimento de uma nova ordem econômica 
internacional, que ganhou força sobretudo nos anos setenta. O triunfalismo dos arautos do assim-
chamado ‘mercado livre’ levou a exageros, como o de inclusive propor um ‘réquiem’ para a nova 
ordem econômica internacional. A meu modo de ver, os que assumiram esta postura soberba se 
equivocaram: o ideal de construção de um ordenamento internacional mais justo e solidário encontra-
se vivo, e continuará a evoluir à medida que se refine o espírito humano no abordamento da aplicação 
da normativa internacional a Estados juridicamente iguais, mas marcados factualmente por profundas 
desigualdades, se não iniqüidades” (CANÇADO TRINDADE, 2003, pp. 14-15). 
 

O autor também dizia compartilhar da “profissão de fé” no conceito de patrimônio 

comum da humanidade e que subjacente a tal conceito mantinha-se a crença de que os 

avanços no direito internacional encontravam-se “ligados ao reconhecimento da necessidade 

da interdependência, solidariedade e da afirmação de valores éticos na condução das relações 

internacionais” (p. 16). 

Outros autores se mostravam críticos do Acordo de 1994, mas não chegavam a 

explorar uma oposição mais contundente do ponto de vista dogmático, como é o caso de 

Monique Chemillier-Gendreau que assim resumia, referindo-se ao Acordo: “A frase 

‘patrimônio comum da humanidade’ foi mantida, mas esvaziada de conteúdo; a idéia era não 

mais que um desejo não-realizado, porquanto não universalmente partilhado” (CHEMELLIER-

GENDREAU, 2002, p. 384). 

Alguns autores ligados às idéias do critical legal studies também formularam críticas 

ao Acordo de 1994, embora sob uma perspectiva diferente daquela que encarava com pesar o 

“desvirtuamento”, “morte” ou “mutilação” do patrimônio comum da humanidade. 

Para Martti Koskenniemi e Marja Lehto, como já antecipado, o período de consultas 

informais que conduziu ao Acordo de Implementação foi desenvolvido sob uma retórica de 

pragmatismo técnico, em contraste a uma ênfase ocorrida em tempos anteriores, que se 

fundava em aspectos ideológicos. Todavia, a adoção do Acordo representou, por si só, uma 

“uma vitória da ideologia do mercado”, pondo fim aos esforços a fim de estabelecer uma nova 

ordem econômica internacional baseada em idéias de regulação do mercado e de indústria 

internacional para promover fins distributivos (KOSKENNIEMI E LEHTO, 1996, p. 551). O custo 
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de manter um sistema único de aproveitamento dos recursos dos fundos marinhos teria sido 

privilegiar o norte e a ideologia do mercado por ele defendida (p. 552). 

Para os autores, no entanto, o resultado a que se alcançou com o Acordo de 1994 

revelava não o fim daquilo que era e deixou de ter sido, mas, em verdade, aquilo que nunca 

foi: o patrimônio comum da humanidade representava um conceito materialmente vazio 

podendo ser preenchido pelos mais diferentes interesses, sejam aqueles que privilegiavam 

aspectos ideológicos, sejam os que privilegiam interesses revestidos da idéia de pragmatismo. 

Nesse sentido, o patrimônio comum seria um bom exemplo para mostrar uma função do 

direito como um todo, a de proporcionar os meios para que as posições mais divergentes 

sejam articuladas assim como proporcionar um fórum para que posições em comum sejam 

estabelecidas (pp. 535-536, 554). 

É importante lembrar que, para os autores, não se poderia encarar o direito como um 

meio a somente ser influenciado por interesses de diferentes espécies. Ressaltando a ligação 

entre direito, política e economia – campos em que se formaram importantes interesses na 

questão dos fundos marinhos - enfatizavam que o meio proporcionado pelo direito 

expressava, sim, ideologias econômicas ou o poder político, mas se transformando em uma 

linguagem partilhada e em um processo institucionalizado (p. 533). 

Adotando postura bastante similar a dos autores finlandeses, o espanhol Ignácio 

Forcada Barona, fundando-se especialmente nos pressupostos teóricos de David Kennedy, 

sustentava que o conceito de patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos 

marinhos baseava-se em um par dialético diversas vezes utilizado pelos internacionalistas: a 

oposição entre cooperação internacional e soberania. Ao se atrelar à idéia de cooperação, 

muitos pensavam, o conceito de patrimônio comum caminhava na direção correta (FORCADA 

BARONA, 1998, p. 58). 
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Essa perspectiva, no entanto, segundo o autor, era incompleta, na medida em que se 

limitava a um campo estrito do direito internacional.  

O autor percebia que já em 1982 era evidente que o conceito de patrimônio comum 

possuía uma natureza “gasosa ou vazia”, escondendo, em verdade, um “interessante jogo de 

interesses econômicos”. Bastava, segundo o autor, recorrer a outras áreas do conhecimento, 

como a economia, as relações internacionais, a ciência política, a geologia e mesmo recorrer 

às inovações tecnológicas para perceber que o conceito de patrimônio comum não tinha a 

menor possibilidade de contribuir para a socialização do direito internacional. Era, de fato, 

uma etiqueta para “designar qualquer compromisso alcançado”. O Acordo de 1994, embora 

prescrevesse que deveria ser lido em conjunto com a Convenção de 1982, não obstante 

pudesse ser verdadeiro do ponto de vista formal, era falso do ponto de vista substancial – o 

que se pretendeu foi eliminar os valores e os princípios contidos na Convenção que buscavam 

o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional (p. 104).88 

Isso levava Forcada Barona a concluir, em sentido similar ao defendido por 

Koskenniemi e Lehto, que os conceitos jurídicos em direito internacional mudam de conteúdo 

pela influência de fatores metajurídicos. No caso do patrimônio comum da humanidade, 

bastaram as condições do ambiente internacional se alterarem para que tal característica 

ficasse evidente (p. 111). 

É de notar que a crítica formulada por esses autores ligados ao critical legal studies 

partia de uma concepção distinta de crítica, atingindo os próprios fundamentos do direito 

internacional. A acusação de que o patrimônio comum da humanidade era um conceito vazio 

representava a constatação de uma situação freqüente em todo o direito internacional. Nesse 

                                                
88 É importante lembrar que, afora essas críticas sistêmicas ao conceito de patrimônio comum da humanidade, o 
autor foi um dos poucos a se insurgir contra o “pacifismo” com que se via a regulamentação dos fundos 
marinhos ser submetida aos princípios de livre mercado. Desse modo, afirmava: “Apesar de alguns autores 
reconhecerem méritos na reforma, confiar, em finais dos anos noventa, que o mercado vá resolver sem mais, e se 
trata basicamente disso, os problemas de pobreza que afetam o planeta (...) é uma ingenuidade (...). Se queremos 
seguir propondo as coisas, podemos seguir fazendo, mais há que se ser consciente da grave responsabilidade que 
isso supõe” (FORCADA BARONA, 1998, p. 105). 
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ponto, é possível distinguir a posição desses autores de outros, especialmente ligados a 

Estados desenvolvidos, que utilizavam a idéia de que o conceito era vazio porque 

essencialmente nele não percebiam normatividade a partir dos atos internacionais disponíveis 

– como declarações de organizações internacional ou tratados que ainda não haviam entrado 

em vigor. Para os autores ligados ao critical legal studies, corrigir o vazio do conceito de 

patrimônio comum significava muito mais que identificar com precisão a definição de um 

conceito jurídico em uma fonte formal do direito internacional. 

Outros autores viam o Acordo como um desvirtuamento das idéias consagradas na 

Convenção de 1982. Um deles, sem segurar a bandeira dos Estados em desenvolvimento, 

afirmou: “O princípio do patrimônio comum, que encoraja idéias comunais, não é um 

conceito popular em uma sociedade capitalista. Portanto, muitos dos elementos centrais ao 

princípio do patrimônio comum, nomeadamente a partilha de benefícios e aspectos de 

administração comum, foram removidos a fim de angariar apoio das nações desenvolvidas” 

(FRAKES, 2003, p. 419). 

Para um outro grupo de doutrinadores, o Acordo de Implementação teria trazido 

problemas, mas não por ter desvirtuado a Convenção de 1982, e sim por não ter corrigido os 

equívocos que nela se sentiam presentes. 

Um importante especialista americano em direito do mar, Jonathan Charney, 

afirmava, embora de maneira pouco desenvolvida, que, mesmo após o Acordo de 1994, o 

“princípio do patrimônio comum da humanidade permanecia indefinido” – embora o citado 

tratado tenha tido por objeto e propósito, “talvez”, dar alguma substância à “frase vazia 

‘patrimônio comum da humanidade’”. De qualquer modo, sustentava que as mudanças 

operadas pelo Acordo tinham sido de natureza “técnica”, não violando o objeto e propósito da 

Convenção de 1982 (CHARNEY, 1995, p. 399). 
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Baseando-se numa argumentação que já havia feito em artigo da década de 1980, o 

autor defendia que para um conceito geral como o de patrimônio comum qualificar-se como 

norma de direito internacional eram necessários os seguintes requisitos: (1) conteúdo jurídico 

autônomo, na medida em que seus elementos constitutivos se distingam de outras normas 

existentes de direito internacional; (2) fundar-se na prática dos Estados ou outras instituições 

internacionais relevantes; (3) deve ser apoiado por um elemento de opinio juris. Tais 

requisitos, dava a entender Charney, ainda não haviam se configurado no caso do patrimônio 

comum da humanidade mesmo após o Acordo de 1994 (p. 398). 

O australiano Edward Guntrip sustentava que o conteúdo do princípio do patrimônio 

comum da humanidade não havia sido alterado pelo Acordo de 1994, reduzindo-se este, 

meramente, a reelaborar as disposições que impediam alcançar a universalidade da 

Convenção de 1982. Nesse sentido, o Acordo teria afetado não propriamente o conteúdo do 

princípio, mas a administração do regime aplicável aos fundos marinhos. Por essa razão, o 

autor, que via o patrimônio comum como vago desde as declarações da Assembléia-Geral, 

sustenta que o Acordo de 1994 não alterou esse estado de coisas: Estados desenvolvidos e em 

desenvolvimento continuavam tendo diferentes percepções sobre a interpretação do princípio. 

(GUNTRIP, 2003, p. 386). O autor identificava quatro elementos no princípio do patrimônio 

comum: proibição de aquisição dos fundos marinhos; uso para fins pacíficos, partilha 

eqüitativa dos benefícios, administração internacional do regime. Todos esses elementos 

continuavam sem ser suficientemente definidos, mesmo após o advento do Acordo de 

Implementação (p. 404). 

Os posicionamentos acima expostos demonstram que os internacionalistas ainda 

divergiam quanto às questões relativas ao patrimônio comum da humanidade, mesmo após o 

advento do Acordo de 1994. Todavia, essa divergência ficou confinada a um campo limitado, 

na medida em que era possível perceber com muito mais freqüência uma omissão no 
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tratamento do “destino” do patrimônio comum após 1994 do que um tratamento aprofundado 

sobre o tema. Na grande maioria das vezes, o tratamento mais detido se restringia àqueles que 

se colocavam, de algum modo, de maneira crítica ao Acordo de Implementação. 

Naquilo que se pode identificar como debate sobre o tema após a adoção do Acordo 

de Implementação, fica evidente que a doutrina passou a dar pouco relevo às implicações 

normativas das alterações perpetradas pelo novo tratado. A não ser por alguns exemplos 

isolados, poucos doutrinadores traziam o argumento da ilegalidade do acordo em virtude de 

um possível desvirtuamento de seu conteúdo como estabelecido originalmente na Convenção 

de 1982. 

Nesse ponto, é interessante notar que a linguagem de normatividade que se dava ao 

princípio do patrimônio comum da humanidade entre as décadas de 1970 e 1980 passou a ser 

pouco freqüente. Assim, se o patrimônio comum da humanidade era uma norma jus cogens, 

como se defendia naqueles anos, ao menos deveria surgir uma forte dúvida, entre os autores, 

sobre a validade da alteração verdadeiramente substancial operada pelo Acordo de 1994. Mas, 

ainda que a Convenção não houvesse entrado em vigor quando adotado o Acordo de 

Implementação, era ao menos de ser considerada a existência do art. 311(6) do primeiro 

tratado, que expressamente proibia emendas ao princípio do patrimônio comum ou a 

vinculação a outro tratado que derrogasse o princípio. A análise desses aspectos, como se viu, 

ocorre de maneira pouco freqüente e pouco profunda. 

Do ponto de vista normativo, outros argumentos ainda poderiam ser utilizados para 

ao menos pôr em dúvida o Acordo de 1994, como aqueles relativos ao procedimento de 

emendas89 à Convenção de 1982 e outros referentes a normas que regulam o direito dos 

tratados. 

                                                
89 Embora, como já ressaltado, tenha-se evitado, no Acordo, a utilização do termo emenda, parece fora de dúvida 
que, de acordo com o direito internacional do período, tal tratado modificou “o regime jurídico da Parte XI 
substancialmente, se não fundamentalmente” (JAENICKE, 1995, p. 122), Ou seja, tratava-se de emenda, de fato, 
mas assim não denominada. 
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Uma das heterodoxias que surgia do acordo, do ponto de vista do direito dos tratados 

e que foi já identificada na literatura internacionalista, mas naquela dedicada ao direito dos 

tratados, é que o mecanismo de aplicação provisória do Acordo era, ao menos, incomum. Isso 

porque estabelecia um mecanismo de consentimento implícito para a aplicação provisória, 

com direito a ela não se vincular (AUST, 2000, p. 140). Ou seja, a aplicação provisória 

tornava-se regra e a não-vinculação a ela, exceção. Tal determinação soa estranha, em virtude 

de, segundo a lógica da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, ser a aplicação 

provisória mecanismo de nítida exceção. 

É curioso notar que a forma heterodoxa ou pouco comum com que adotado o Acordo 

de Implementação da Parte XI teve participação direta de um importante internacionalista 

israelense: Shabtai Rosenne. 

Em 1991, o Secretariado das Nações Unidas pediu a Rosenne assistência no que se 

refere a aspectos técnico-juridicos que surgiam das consultas informais, especialmente em 

relação ao problema de operar mudanças na Parte XI sem instalar uma conferência 

diplomática para tanto. O autor apresentou um relatório que formulava propostas concretas 

sobre como lidar com os aspectos relativos ao direito dos tratados num futuro acordo visando 

a garantir a universalidade da Parte XI da Convenção de 1982. De fato, as propostas feitas por 

Rosenne se aproximam bastante da solução final escolhida pelos negociadores. O próprio 

autor admite que a Divisão de Assuntos Oceânicos e Direito do Mar do Escritório de Assuntos 

Jurídicos do Secretariado das Nações Unidos lhe informou que seu relatório constituiu um dos 

elementos no qual o Acordo de 1994 foi baseado (ROSENNE, 1995, pp. 500-505). 

 

6.3.2 Universalidade e Patrimônio Comum da Humanidade 
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O objetivo declarado das consultas informais do Secretário-Geral sobre aspectos 

importantes relativos à mineração nos fundos marinhos foi garantir a universalidade da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Como, no começo da década de 1990, a 

oposição feita ao regime da Parte XI ainda permanecia, eminentemente, com os Estados 

desenvolvidos, a universalidade pretendida buscava angariar o consentimento desses Estados 

à Convenção de 1982. O significado do termo universalidade, portanto, para os negociadores, 

era claro: buscar ampliar ao máximo o número de Estados partes à Convenção de 1982, aí se 

incluindo, necessariamente, os Estados desenvolvidos. Garantir a universalidade da 

Convenção era algo desejável seja a Estados desenvolvidos seja a Estados em 

desenvolvimento. 

Quanto aos últimos, é importante saber que um influente diplomata oriundo de um 

Estado em desenvolvimento dizia: “o patrimônio comum da humanidade, como denota a 

frase, é o patrimônio de toda a humanidade, de países desenvolvidos e em desenvolvimento” 

(RATTRAY, 1995, p. 66). 

Nesse ponto, era possível determinar que a universalidade pretendida significava 

nada mais nada menos que o desejo em manter a unidade, no sentido de coerência, das 

normas sobre direito do mar. Era necessário que apenas um regime aplicável aos mares fosse 

permitido pelo direito internacional. Para isso, seria preciso facilitar a aceitação pelos Estados 

desenvolvidos da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. 

O projeto de garantir a unidade do direito do mar no plano do direito internacional se 

mostrou exitoso na medida em que aparou as arestas dos principais Estados desenvolvidos em 

relação à Convenção de 1982 – embora até 2 de abril de 2006 os Estados Unidos não 

houvessem ainda ratificado esse tratado. De um ponto de vista histórico, esse parece ter sido 

um dos últimos processos de sucesso a fim de alcançar a unidade de normas de direito 

internacional de maneira estrutural. Eventos posteriores ocorridos ainda na década de 1990 
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passaram a mostrar a cada vez maior dificuldade em garantir um sistema de normas uno. O 

melhor exemplo disso foi a multiplicação de tribunais internacionais, a crescente 

especialização do sistema jurídico internacional em diversos ramos e a complexificação dos 

respectivos ramos. Os atores se multiplicaram no sistema internacional, novos tribunais, 

novas organizações internacionais, sindicatos transnacionais, empresas transnacionais, 

organizações não-governamentais e outros. Tais atores não têm se limitado a observar os 

Estados produzindo normas; ao contrário, buscam, eles mesmos, produzir normatividade, que 

chega mesmo a competir com aquela produzida exclusivamente no âmbito interestatal. 

Se se percebe tais características no sistema jurídico internacional contemporâneo, é 

inegável que as raízes do processo que levaria à crescente dificuldade em se alcançar uma 

unidade de normas de direito internacional de maneira estrutural já podiam ser identificadas 

na década de 1970. Como lembram Andréas Fischer-Lescano e Gunther Teubner: 

 

“Em 1971, quando teorizava sobre o conceito de sociedade mundial, Luhmann permitiu a si mesmo a 
‘hipótese especulativa’ de que o direito global experimentaria uma fragmentação radical, não através 
de linhas territoriais, mas através de linhas sociais setoriais. A razão para isso seria uma transformação 
de expectativas normativas (política, moralidade, direito) em expectativas cognitivas (economia, 
ciência, tecnologia); uma transformação que se efetuaria durante a transição das sociedades 
organizadas nacionalmente para uma sociedade global” (FISCHER-LESCANO E TEUBNER, 2004, p. 
1000). 

 

Obviamente, não se pode atribuir a responsabilidade aos internacionalistas de não 

terem lido ou pensado como Luhmann ou outro autor com idéias semelhantes. Mas se pode 

atribuir a responsabilidade aos internacionalistas de não terem buscado minimamente 

entender o contexto social existente nos planos interno e internacional que já forneciam 

indícios que começavam a contestar a adequação de idéias relativas à unidade normativa do 

sistema. Nesse sentido, o “sucesso” na busca da universalidade da Convenção de 1982 não foi 

visto pelos internacionalistas como apenas uma das fórmulas passíveis para solucionar 

problemas relativos ao direito do mar; o silêncio da grande maioria dos autores ou a euforia 
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de alguns com o Acordo de Implementação levava os mesmos a crer que a universalidade 

seria a única solução para os problemas do direito do mar. Atrelado a isso, havia a crença de 

que o unilateralismo não poderia proporcionar uma solução possível para o direito do mar; em 

outros termos, como já foi identificado na produção sobre o tema do multilateralismo nas 

relações internacionais, insistia-se em um “mito” construído, “segundo o qual a multiplicação 

de arranjos multilaterais seria o caminho para a paz e a prosperidade mundiais” (BREDA DOS 

SANTOS, 2002, p. 28). 

Se é verdade que a Convenção de 1982 contava, em 2 de abril de 2006, com 149 

ratificações, não se pode negar que esse número, embora considerável, ainda não credenciava 

a Convenção para a almejada universalidade. Ademais, há sérios problemas não resolvidos 

pela Convenção de 1982 que podem ser considerados como graves para a regulação dos 

espaços marítimos, tais como a proteção do patrimônio cultural subaquático,90 a proteção das 

espécies altamente migratórias91 e mesmo a proteção dos recursos genéticos encontrados nos 

fundos marinhos92 (SCOVAZZI, 2000, pp. 122-220). 

A questão da responsabilidade dos internacionalistas pela falta de uma melhor 

percepção sobre as mudanças ocorridas no cenário internacional, especialmente em virtude do 

chamado processo de globalização, será tratada no próximo tópico. O que cabe perquirir ainda 

                                                
90 Em 2001, no âmbito da UNESCO, foi aprovada a Convenção sobre proteção do patrimônio cultural 
subaquático. Até 2 de abril de 2006, o tratado contava com apenas 6 partes. Ver 
http://portal.unesco.org/la/convention.asp? KO=13520&language=E. Acessado em 2 de abril de 2006. 
91 Em 1995 foi concluído um tratado para esse fim específico denominado: Acordo para Implementação das 
Disposições da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 10 de dezembro de 1982 sobre a 
Conservação e Ordenamento de Populações de Peixes Transzonais e de Populações de Peixes Altamente 
Migratórios. Tal acordo, no entanto, até 2 de abril de 2006, contava com apenas 57 ratificações. Ver 
http://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm# The United Nations 
Convention on the Law of the Sea. Acessado em 2 de abril de 2006. 
92 Do ponto de vista econômico, em virtude do retardamento da prospecção de minerais, uma das atividades 
mais atrativas nos fundos marinhos tem sido a pesquisa dos recursos genéticos encontráveis na Área. Indústrias 
de vários tipos, dentre elas a farmacêutica e a alimentícia têm se interessado pelos recursos disponíveis nos 
fundos marinhos. Por isso, um importante autor afirmou: “estima-se que os recursos genéticos já gerem 
rendimentos de bilhões de dólares anualmente” (MACDONALD, 2003, p. 2216). Sob uma perspectiva jurídica, a 
grande dificuldade sobre o tema é que a Convenção de 1982, quando atribui competência à Autoridade 
Internacional dos Fundos Marinhos, somente o faz relativamente aos recursos minerais da Área. Alguns autores, 
v.g. SCOVAZZI, 2004, pp. 383-409, têm proposto que a Autoridade, em virtude dos princípios com que foi criada, 
tenha algum tipo de controle, ainda que não total, sobre tais recursos genéticos, a fim de evitar uma verdadeira 
corrida por eles. 
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é um outro sentido que o termo universalidade designava, embora não mencionado 

diretamente pelos negociadores do Acordo de Implementação ou pelos internacionalistas. 

Para isso, é importante lembrar outro contexto em que o uso do termo universalidade passou a 

ser constante no discurso jurídico internacional. 

Justamente no período em que se desenvolviam as consultas informais, o conceito de 

universalidade aparecia em um contexto diverso e gerava dissenso entre vários grupos de 

Estados. A II Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em 1993, em Viena, 

punha às escâncaras divergências no que se refere à universalidade dos direitos humanos. 

As posições de um Estado asiático e outro europeu expõem muito bem o nível de 

divergência então existente à Conferência. A delegação da China enfatizava o caráter 

contingente do conceito de direitos humanos, diretamente ligado a fatores sociais, políticos, 

econômicos determinados, bem como à história, à cultura e a certos valores existentes em 

uma dada sociedade. Por sua vez, Portugal, em resposta mesmo às considerações da 

delegação chinesa, caracterizava a existência de um conjunto de direitos que se imporiam aos 

seres humanos independentemente de fatores como os de natureza geográfica, social, 

econômica, étnica e histórica; direitos humanos seriam universais, o que, por si só, não era 

incompatível com a diversidade cultural, religiosa e ideológica existente no mundo. 

(CANÇADO TRINDADE, 1997, pp. 216-226). Em resumo, a divergência dessas duas delegações 

– que tiveram seguidores em outras delegações - punha em questão duas concepções sobre 

direitos humanos cujas bases filosóficas já podiam ser identificadas no pensamento clássico 

greco-romano: uma concepção relativista e uma concepção universalista dos direitos 

humanos. 

Embora a “Declaração de Viena e Programa de Ação” - texto resultante da II 

Conferência Mundial - tenha consagrado que os direitos humanos são universais,93 devendo-

                                                
93 No sentido de que “os seres humanos, independentemente de sua origem étnica, credo, convicção política, 
nacionalidade e outras diferenças, são titulares desses direitos protegidos” (RAMOS, 2005, p. 180). 
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se levar em conta especificidades nacionais e regionais, antecedentes históricos, culturais e 

religiosos, não se pode deixar de notar que havia, entre os membros da comunidade 

internacional, posições divergentes sobre a desejabilidade da universalidade no contexto dos 

direitos humanos. 

Era evidente, no começo da década de 1990, que falar em universalidade no direito 

do mar e em matéria de direitos humanos possuía diferentes implicações, mas a repetição do 

termo contribuía para explicar, em certa medida, como o ambiente internacional então 

existente estava ajudando a moldar o discurso jurídico internacional. 

Como bem observou Boczek, os Estados em desenvolvimento, ao se unirem sob a 

bandeira da construção de uma nova ordem econômica internacional, enfatizavam suas 

diferenças em relação aos Estados desenvolvidos em termos econômicos e políticos, mas não 

propriamente em termos culturais (BOCZEK, 1984, p. 6). A derrocada da NOEI como ideário 

político produziu, de um certo modo, uma inversão na perspectiva dos Estados sobre o campo 

mais adequado para a ênfase em diferenciações entre o mundo pobre e mundo rico. Se os 

modos de organização econômica (capitalismo) e política (democracia) já não serviam para 

enfatizar a diferença, restava reforçá-la no campo cultural. 

Essa hipótese parece ser plausível se se contrasta os campos do direito do mar e dos 

direitos humanos. O Acordo de Implementação da Parte XI buscou, precisamente, eliminar ou 

atenuar de maneira sensível o particularismo com que muitas das pretensões dos Estados em 

desenvolvimento se fundavam quando da elaboração da Convenção de 1982. 

O regime da Parte XI pretendia pôr em prática, de maneira forte, o conceito de 

interesses e necessidade dos países em desenvolvimento. Tal conceito consistia em dois 

elementos: (1) interesses e necessidades funcionalmente orientadas, e.g. pesquisa científica e 

treinamento, atividades de aproveitamento proteção dos produtores terrestres e transferência 

de tecnologia; (2) interesses e necessidades especiais com respeito à governança da área e 
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seus recursos, e.g. representação no Conselho a Autoridade (PAYOYO, 1997, p. 330). Como 

visto, o Acordo de Implementação desmantelou ou ao menos alterou de maneira significativa 

tal conceito. Ao fazer isso, atingia-se o âmago da noção, que se fundava mesmo na idéia de 

que interesses e necessidades de Estados em desenvolvimento deveriam ser levados em 

bastante consideração. Sob essa perspectiva, o bem comum não era encarado de maneira 

abstrata, mas como pertencendo a uma realidade que tornava diferentes Estados 

desenvolvidos e Estados em desenvolvimento. 

Ora, o que caracteriza o particularismo como um paradigma da política é que o 

mesmo “toma como ponto de partida o particular, plural e contingente, e a partir daí procura 

assegurar a construção do bem geral”. O universalismo, ao contrário, toma em conta a “idéia 

abstrata de bem universal como ponto de partida” (CASTRO, 2001, p. 266). 

O reforço da diferença entre Estados desenvolvidos e em desenvolvimento provava, 

ao menos, que o direito internacional não era homogêneo, comportando diversas perspectivas. 

A pretensão de universalismo que partilhavam Estados desenvolvidos e em 

desenvolvimento a partir da década de 1990 calcava-se na idéia não comprovada 

historicamente de que a economia de mercado e a liberdade de empresa seriam os princípios 

mais adequados para se tratar a Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar.94 

 

                                                
94 Koskenniemi e Lehto percebem astutamente que, os Estados em desenvolvimento, quando propunham uma 
Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos forte estavam, em verdade, insistindo em “poderes universais”; 
em contraposição, os Estados desenvolvidos insistiram, a partir de 1990, com a aquiescência dos Estados em 
desenvolvimento, em “normas universais”. Ou seja, os autores vêem nas duas posições a pretensão de 
universalidade. No primeiro caso, porque a Autoridade teria poderes universais, no sentido em que seria a 
organização internacional única a regular as atividades nos fundos marinhos em todo o globo; no segundo caso, 
porque as normas da Convenção de 1982 deveriam buscar ser aplicadas a todos os Estados do mundo. A 
observação é pertinente, mas parte de uma concepção um tanto radical sobre a categoria do universal. Como 
deixaria mais evidente em um estudo posterior, um dos autores, Koskenniemi, parece partir de uma concepção 
relativista de que o universal não existe do ponto de vista substancial. Em verdade, o universal seria a pretensão 
que o particular visa a alcançar, mas que nunca poderá alcançar (KOSKENNIEMI, 2002a, pp. 494-509). 
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6.4 Globalização e Patrimônio Comum da Humanidade 
 

Em 1997, o internacionalista australiano Philip Alston publicava uma crítica até 

então rara ao papel dos internacionalistas no processo e globalização. O título do artigo era 

provocativo: “A miopia dos criados: internacionalistas e globalização” (The myopia of 

handmaidens: interntional lawyers and globalization) (ALSTON, 1997, p. 435). 

Alston se queixava de que, àquele tempo, enquanto em várias disciplinas, como a 

economia e a ciência política, o termo “globalização” estava em toda a parte, pouca atenção se 

dava a ele na literatura do direito internacional. Esse desprezo pelo tema era, em sua visão, 

bastante problemático, pois significava que não se estava adequadamente observando as 

implicações para o direito internacional da mudança do papel interno do Estado, a natureza 

cambiante e a estrutura da economia global (p. 435). 

O autor via os internacionalistas como criados, na medida em que percebia que eles 

mesmos estariam facilitando muitas das mudanças provocadas pelo processo de globalização, 

mas não se dedicavam a verificar as implicações dessas mudanças (pp. 435-436). 

Segundo Alston, embora a globalização se colocasse como um processo neutro do 

ponto de vista dos valores, ela seria já intimamente ligada a duas tendências não-neutras. Em 

primeiro lugar, o livre mercado havia se inserido como um elemento que era capaz de triunfar 

sobre outros valores. Ele explicava que até mesmo normas de direitos humanos eram sujeitas 

a uma avaliação sobre sua aproximação com as idéias de livre mercado, de modo que 

acontecia uma inversão do ônus da prova – ou seja, a fim de ser validado, um dado direito 

humano deveria contribuir para uma visão mais ampla, baseada numa visão do mercado, do 

que seria uma boa sociedade. Em segundo lugar, os meios pelos quais o processo de 

globalização considerava indispensáveis para sua realização haviam adquirido uma estatura 

de valores eles mesmos. Esses meios (que seriam também valores) seriam a privatização, a 
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desregulação, a consideração do livre mercado como o mais eficiente e apropriado mecanismo 

de alocação de valores, o governo mínimo e a regulação internacional mínima (pp.442-443). 

Analisando o discurso sobre a reforma da ONU, Alston lembrava que as propostas 

para corrigir os erros – verdadeiramente – existentes na organização estavam ligados à agenda 

da globalização, de maneira que não eram inevitáveis (p. 444). 

O autor concluía seu trabalho urgindo para que os internacionalistas prestassem mais 

atenção a várias conseqüências que o processo de globalização estava causando no mundo 

(pp. 447-448). 

O alerta de Alston, feito apenas três anos após a conclusão do Acordo de 

Implementação da Parte XI, embora não mencionasse explicitamente esse tratado, adequava-

se de maneira surpreendente ao posicionamento dos internacionalistas quanto ao Acordo e, 

mais especificamente, quanto às mutações operadas no patrimônio comum da humanidade. 

Dois pontos da argumentação do autor merecem destaque quanto à problemática 

específica tratada no presente trabalho: a globalização como condutora de valores (mas se 

apresentando como avalorativa) e o estímulo do sentimento de inevitabilidade nas mudanças 

operadas institucionalmente. 

Como Koskenniemi e Lehto apontaram, embora o Acordo de Implementação da 

Parte XI tenha se colocado sob uma aura técnica, ele escondia, na verdade, a condução de 

uma ideologia do mercado. 

Como já enfatizado no Capítulo 4, o termo ideologia possui vários sentidos. Mas é 

possível identificar um sentido ao termo que guarda uma relação estreita com a observação de 

Alston de que o processo de globalização se coloca como avalorativo, embora carregue 

valores. Novamente para lembrar Susan Marks, há uma concepção crítica de ideologia que se 

funda em preocupações políticas e éticas. Nesse sentido, ideologia significaria o meio pelo 
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qual o significado é mobilizado para fins de dominação seja por indivíduos específicos ou 

grupos (MARKS, 2000, p. 15). 

Não parece haver dúvida de que, nesse sentido, pode-se falar em uma ideologia do 

mercado. Por mais que se adotem postulados liberais quanto à regulação da economia, é mais 

que evidente que o mercado não produziu um sistema completamente livre de dominações. 

Também não convém perquirir se toda e qualquer forma de regulação da economia produz 

dominação em algum nível; o que não se pode negar é que o livre mercado, na história, 

produziu dominação. 

Se assim o é, o processo de globalização não se poderia colocar como anti-ideológico 

ou avalorativo. Desregulamentação da economia e privatização, como lembrado por Alston, 

serviriam para comprovar que a globalização carregava e ainda carrega valores; se tais valores 

são desejáveis ou nobres, não cabe nesse momento se discutir. 

Muitos internacionalistas que se manifestaram sobre as alterações efetuadas pelo 

Acordo de Implementação partiam implícita ou explicitamente do pressuposto de que a 

racionalidade, a técnica e a ausência de ideologia finalmente reinariam nas questões relativas 

aos fundos marinhos. Tal posição, embora pudesse ser legitimamente defendida – assim como 

todo e qualquer argumento – fazia reduzir a capacidade imaginativa da disciplina. Seria 

perfeitamente possível defender a desejabilidade do novo regime jurídico, mas levando 

minimamente em conta os pressupostos em que baseada essa desejabilidade. 

Internacionalistas são seres humanos e, necessariamente, expostos ao erro – assim 

como, e principalmente, o autor destas linhas. Mas isso não lhes dá a faculdade de analisar a 

disciplina (ou profissão) que se inserem sem a curiosidade que está a mover, todos os dias, a 

própria vida. Indagar-se, já dizia Ortega y Gasset, é começar a compreender. O silêncio e a 

superficialidade somente contribuem para o silêncio e a superficialidade. 
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E, observando as teses que propalavam o fim da ideologia – como aquelas associadas 

ao “fim da história” -, novamente Susan Marks dizia que elas somente comprovam que a 

ideologia ainda existe – pois tais teses possuem uma função de produzir dominação: “se a 

ideologia chama a atenção e incita a reflexão sobre os meios pelos quais o significado 

contribui para estabilizar relações de dominação, então, certamente, a manobra ideológica por 

excelência é rejeitar a ideologia” (p. 18). 

O outro aspecto lembrado por Alston tem a ver com a idéia de inevitabilidade dos 

fatos que levaram à adoção do Acordo de Implementação. 

É importante lembrar que alguns autores – simpáticos ao Acordo – invocaram a 

doutrina do rebus sic stantibus (mudança de circunstâncias) para justificar a necessidade de 

alteração das disposições originais da Parte XI. 

O jamaicano Kenneth Rattray sustentava, por exemplo, que era importante 

reconhecer que “a mudança de circunstâncias pode e requer mudanças de tempos em tempos” 

(RATTRAY, 1995, p. 307). É bem verdade que o autor dizia que não era possível “manter-se 

refém” sempre dos princípios de livre mercado e, caso as circunstâncias mudassem 

novamente, uma nova mudança deveria operar-se na Parte XI. Mas o senso de inevitabilidade 

ainda era presente no autor – um diplomata experiente. Não se questionava minimamente se 

as circunstâncias do presente exigiam uma única conseqüência: a deferência aos princípios do 

livre mercado. Se a realidade não está em branco e preto, as circunstâncias que mudam podem 

ser encaradas de diferentes formas. 

Outro autor, David Anderson, ao lembrar que o preâmbulo da resolução que aprovou 

o acordo mencionava as mudanças políticas e econômicas ocorridas no grupo, afirmava: 

“Essa narrativa tem o sabor da clausula rebus sic stantibus, aplicada ao ajuste da Parte XI da 

Convenção” (ANDERSON, 1995, p. 278). 
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Lennox Ballah, de Trindad e Tobago, também lembrava que a mudança de 

circunstâncias (rebus sic stantibus) havia tornado onerosa e “provavelmente obsoleta” a Parte 

XI devido ao atraso no início das atividades de mineração nos fundos marinhos. Em sua visão, 

sem universalidade, o patrimônio comum se tornaria um “ônus comum”, pois os Estados 

desenvolvidos teriam que arcar com os custos relativos à Autoridade Internacional dos 

Fundos Marinhos (BALLAH, 1995, pp. 339-365). 

Tais manifestações reforçavam o sentido de que as mudanças operadas na Parte XI 

surgiram de uma “retórica de realismo” que estimulava uma “aceitação dos fatos” por parte 

dos Estados em desenvolvimento, açulada por Estados desenvolvidos (KOSKENNIEMI E 

LEHTO, 1996, p. 551). Se tal aceitação dos fatos acontecia, o senso de inevitabilidade surgia 

como decorrência necessária para que se aceitassem as novas disposições do Acordo. O uso 

do argumento da mudança de circunstâncias (rebus sic stantibus) era utilizado de maneira 

retórica, sem tantas implicações jurídicas – até mesmo porque era duvidoso falar na 

incidência de tal princípio a um tratado, como a Convenção de 1982, que ainda não estava em 

vigor. 

A aceitação dos fatos estimulava o senso de que fazer algo diverso do que as idéias 

prevalecentes determinavam poderia levar à maximização dos riscos. Isso que, Ulrich Beck 

chama de “hegemonia semântica”, ao discutir os equívocos do globalismo (BECK, 1999, pp. 

210-211), estimulou ainda mais os internacionalistas a não contestarem o Acordo de 

Implementação, fosse durante seu processo de negociação, fosse depois. 

Também conduzia, a aceitação dos fatos, a uma lógica marcadamente de evolução: o 

passado como preparando a entrada triunfal do presente e oferecendo somente louros no 

futuro; a comunidade internacional havia chegado a um estágio tal em que era possível 

conciliar diversos posicionamentos antes antagônicos e agora coincidentes sobre os fundos 
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marinhos. Esse tipo de lógica, por incrível que possa parecer, conduz à idéia de 

atemporalidade. Como bem explicitou Johann Baptist Metz: 

 

“A ‘evolução’ dessa lógica da evolução não é uma lógica orientada pelo sentido. Ela é uma aceitação 
fundamental da racionalidade técnica, que já não necessita ser legitimada, dentro da qual se podem 
apresentar e classificar as estruturas e tendências, as formas de complexidade mais complicadas ou 
simples, mas que como totalidade escapa permanentemente à clarificação. Nesse sentido, a lógica da 
evolução trabalha não somente com símbolos complementares cambiantes; ela mesma é conduzida 
por um símbolo fundamental: o da evolução” (METZ, 1999a, p. 28). 

 

Como muito do pensamento que propugna pela evolução, a aceitação dos fatos gerou 

um efeito anestésico em muitos internacionalistas. Eles passaram a considerar desnecessário 

contestar as mudanças no Acordo de 1994, pois este representava – pensavam - uma nítida 

evolução ao que existia anteriormente. 

Originalmente, em 1982, Cançado Trindade afirmava, com indiscutível perspicácia: 

“A atual geração de internacionalistas deve sentir-se verdadeiramente privilegiada em poder 

testemunhar e examinar a impressionante evolução, ainda em curso nos trabalhos correntes da 

III Conferência da ONU sobre o Direito do Mar (1974-1981), de um dos mais significativos 

capítulos do direito internacional” (CANÇADO TRINDADE, 2002, p. 326). 

Se se pode falar em um “fim” melancólico do patrimônio comum da humanidade, 

sob a perspectiva da disciplina do direito internacional, ele não reside no fato de as 

perspectivas dos Estados em desenvolvimento das décadas de 1970 e 1980 não terem se 

mantido, mas na falta de um espírito crítico por parte de muitos internacionalistas ante as 

inflexões geradas pelo processo de globalização. Em outras palavras, o sentimento de 

privilégio faltou àqueles internacionalistas. 



 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho pretendeu compor uma narrativa histórica sobre como os 

internacionalistas, no período entre 1967 e 1994, utilizaram-se da noção de patrimônio 

comum da humanidade. Enquanto os dois primeiros capítulos cuidam de estabelecer os 

pressupostos para o desenvolvimento da narrativa, os quatro últimos contam aquilo que 

propriamente foi o uso da noção de patrimônio comum da humanidade pelos 

internacionalistas, sejam eles práticos ou acadêmicos. 

O Capítulo 1 intenta traçar o estado da arte nas discussões sobre história do direito 

internacional, com uma especial ênfase em aspectos metodológicos. Embora a metodologia 

não possa ser considerada como uma preocupação primordial nos estudos historiográficos 

mais recentes da disciplina do direito internacional, muitos estudos inovadores, especialmente 

aqueles ligados à chamada newstream, têm estabelecido um bom começo para discussões 

mais aprofundadas sobre os métodos mais adequados para se lidar com o passado do direito 

internacional. Essa nova produção tem estimulado o que se pode chamar de giro 

historiográfico no direito internacional, ou seja, uma crescente e constante necessidade de se 

recorrer à história da disciplina e estabelecer laços entre o passado e o presente. 

Entre os diversos autores que têm produzido a “nova história do direito 

internacional” é possível encontrar certos temas em comum assim como a ausência de outros. 

Nesse ponto, são estudados, inicialmente, os benefícios bem como os malefícios 

trazidos pela newstream à história do direito internacional. 

Em seguida, o debate sobre história universal e histórias particulares é trazido à baila, 

enfatizando-se que não é simplesmente possível descartar a elaboração de histórias universais, 
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como têm pretendido alguns autores ligados à newstream, uma vez que, embora autores 

sejam, de fato, influenciados por seus contextos nacionais, há uma linguagem comum que une 

internacionalistas de vários cantos do globo. 

Do mesmo modo, no debate sobre a construção de narrativas que pretendem criar 

grandes histórias ou histórias biográficas, não se pode, como querem autores ligados à 

newstream, simplesmente excluí-las como formas legítimas de se fazer a história da 

disciplina. 

No que se refere à construção de narrativas históricas estritamente dogmáticas ou 

não, pretende-se sublinhar que histórias dogmáticas produzem uma perspectiva meramente 

parcial do que foi o direito internacional no passado. 

Por sua vez, o debate entre história e teoria revela que o distanciamento de ambos se 

deveu ao exacerbamento da visão do direito internacional sob uma perspectiva pragmática. 

História e teoria se complementam e mesmo são dependentes mutuamente. Reavivar o 

interesse na teoria do direito internacional deve, necessariamente, significar um reavivamento 

da história e vice e versa. 

Um outro tema, relativo à crítica do progresso - em que se baseia ainda boa parte da 

doutrina internacionalista -, é enfatizado. O progresso produz, essencialmente, uma distorção 

do tempo, ao valorar negativamente o passado. A adoção de tal perspectiva gera efeitos 

deletérios para o próprio direito internacional.  

Por fim, não se pode, como encaram muitos newstreamers, simplesmente pretender 

que a história do direito internacional seja analisada destacando-se descontinuidades. A 

influência de Michel Foucault nesses autores reproduziu exageros encontrados no próprio 

filósofo francês que, embora defendesse o contrário, ressaltava a análise das descontinuidades 

em detrimento das continuidades. Algumas vezes torna-se necessário, também, analisar quais 

continuidades influenciaram o direito internacional nas suas diversas configurações no tempo. 
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O método utilizado na investigação histórica proposta é explicitado em mais detalhes 

no Capítulo 2. 

Do ponto de vista da história do direito internacional, é preciso adotar uma 

concepção ampla sobre o significado do termo internacionalista, que deve englobar, de 

maneira geral, aqueles que se dedicaram a temas relativos ao direito internacional. 

Embora seja tendencialmente mais fácil identificar o que pensam e fazem os 

acadêmicos que se dedicam ao direito internacional, o mesmo não acontece com indivíduos 

envolvidos na prática do direito internacional, obscurecidos pelas entidades a que servem, 

como Governos, por exemplo. Assim, ressalta-se nesse capítulo que tanto os posicionamentos 

dos internacionalistas acadêmicos como o posicionamento dos Governos serão levados em 

consideração, embora se dando prevalência aos primeiros, pela facilidade em identificar seus 

posicionamentos com mais franqueza. De qualquer modo, prática e teoria não foram domínios 

estanques no debate sobre o patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos 

marinhos: acadêmicos, muitas vezes, atuaram na prática e práticos se aproximaram da 

academia, fazendo publicar, por exemplo, seus posicionamentos sobre os temas pertinentes. 

Busca-se na história intelectual o método a ser utilizado no trabalho. Esse campo 

específico da historiografia tem sofrido modificações sensíveis em virtude, especialmente, da 

influência que sofre do chamado giro lingüístico que tem, também, influenciado os mais 

diversos ramos do conhecimento. 

Um dos autores que pode ser considerado um historiador intelectual ou historiador 

das idéias – ou ainda, como ele mesmo preferiria, historiador do discurso político – é John 

Pocock. Na melhor tradição do que tem se denominado de contextualismo, Pocock, em seus 

trabalhos históricos, enfatiza os contextos em que autores determinados produziram suas 

obras, tratando tanto de “autores maiores” como de “autores menores”. Tomando como 

referência, de maneira um tanto frouxa, a distinção entre langue e parole, proposta por 
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Saussurre, torna os dois conceitos peças fundamentais em seu método: a língua (langue) 

significaria o contexto lingüístico e a fala (parole) o modo pelo qual um autor se apropria da 

língua, para reafirmá-la ou inová-la profundamente. Por meio das ligações entre parole e 

langue é que seria possível observar os contextos existentes à época de um determinado autor. 

A narrativa propriamente dita pretendida pelo trabalho se inicia no Capítulo 3, que 

aborda o período entre a proposta de declaração dos fundos marinhos como patrimônio 

comum da humanidade até a adoção da Resolução 2749 da Assembléia-Geral das Nações 

Unidas. 

Durante as décadas de 1950 e 1960, houve um debate caloroso sobre a licitude da 

extensão das plataformas continentais. Diversos Estados costeiros reivindicavam faixas de 

jurisdição cada vez mais extensas sobre as plataformas. Embora, ao final da década de 1950, 

tenha se pretendido uma solução para o tema, por meio da elaboração da Convenção de 

Genebra sobre a Plataforma Continental, de 1958, este tratado produziu mais um complicador 

– a definição de plataforma englobando, alternativamente, dois elementos: a profundidade e o 

aproveitamento. Ante a perspectiva de que os oceanos se tornassem grandes lagos, sujeitos à 

jurisdição dos Estados costeiros, a tese da internacionalização dos fundos marinhos ganhou 

força. 

De todas as propostas sobre internacionalização dos fundos marinhos, a mais famosa 

delas foi a de Arvid Pardo, que pode ser considerada como o estopim para a negociação de 

um regime para os fundos marinhos. A proposta de Pardo, embora não variasse 

significativamente de outras então existentes, representava uma descontinuidade no discurso 

jurídico em virtude das circunstâncias em que avançada e da eloqüência do autor, então 

Embaixador de Malta. Pretendia a proposta que os fundos marinhos para além da jurisdição 

nacional fossem considerados como patrimônio comum da humanidade, do que defluia: sua 

inapropriabilidade; aproveitamento em benefício da humanidade, com particular consideração 
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dos países pobres; utilização para fins pacíficos; liberdade de investigação científica; 

exploração de acordo com os princípios da Carta da ONU; aproveitamento com a 

preocupação de preservação ambiental; criação de uma instituição internacional para regular 

as atividades nos fundos marinhos. Entretanto, mesmo com tais elementos, era possível 

apontar na proposta uma falta de especificação de termos e omissão quanto a conseqüências 

da propositura de certos elementos. 

A primeira reação dos Estados à proposta de Pardo foi de cautela; entre os autores, 

alguns demonstraram entusiasmo, enquanto outros não. Ainda assim, as Nações Unidas se 

engajaram no tema e durante os anos que se seguiram à proposta, intensas discussões se 

desenrolaram. 

Dentre várias resoluções produzidas pela Assembléia-Geral das Nações Unidas, duas 

delas se destacaram. A Resolução 2574 D (XXIV), também chamada de Resolução da 

Moratória, de 1969, proibia que atividades de aproveitamento ocorressem na área dos fundos 

marinhos até que um regime para a área surgisse. Esse texto contou com várias abstenções e 

votos contrários. Por sua vez, a Declaração de Princípios que regulam os fundos marinhos e 

oceânicos e seu subsolo fora dos limites da jurisdição nacional, aprovada pela Resolução 2749 

(XXV), de 1970, que foi produzida em clima de maior consenso, contou com poucas 

abstenções e com nenhum voto contrário. O texto, que possuía, em sua parte substantiva, 15 

pontos que se baseavam bastante na proposta de Malta, pretendia ser o ponto de partida para a 

criação de um tratado para reger os fundos marinhos. 

Abraçando o período entre a citada Resolução 2749, de 1970, e a adoção do texto da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, de 1982, o Capítulo 4 se concentra no 

período de negociações para um regime convencional sobre os fundos marinhos, que se inicia 

mesmo antes de 1974 - quando começa a III Conferência das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar. 
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Marca esse período a ascensão da Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) 

como discurso – ideológico, segundo alguns – a guiar em especial os Estados em 

desenvolvimento. 

Nas negociações sobre os fundos marinhos, as idéias da NOEI se concretizavam em 

uma outra idéia de que era necessário um move to (strong) institutions. Os Estados em 

desenvolvimento viam como necessário, para a criação de uma nova ordem econômica 

internacional, que fossem criadas instituições fortes no plano internacional que atuassem 

como agentes importantes na regulação da economia internacional e que pudessem agir 

diretamente no domínio econômico. A proposta para a criação de uma Autoridade 

Internacional dos Fundos Marinhos com amplos poderes e uma Empresa que pudesse 

conduzir, ela mesma, a prospecção de minerais nos fundos marinhos, iam nesse exato sentido. 

Embora os Estados em desenvolvimento enfatizassem a necessidade da criação de 

um regime efetivo para os fundos marinhos, alguns deles, especialmente os Estados costeiros, 

pretendiam que o tratado a ser criado para regular o direito do mar consagrasse suas 

pretensões de alargamento de jurisdição sobre o mar. Essa dupla perspectiva não deixou de 

ser denunciada por Estados desenvolvidos e autores a eles ligados. Por outro lado, era 

possível encontrar, além das delegações dos Estados em desenvolvimento, autores que 

defendiam que os propósitos de alargamento das áreas de jurisdição nacional e consagração 

dos fundos marinhos como patrimônio comum da humanidade não eram incompatíveis. 

No período também era possível verificar que o fator nacionalidade influenciava os 

posicionamentos tomados ao menos pelos internacionalistas acadêmicos. Dessa maneira, 

aqueles que de algum modo eram ligados por vínculos de nacionalidade aos Estados 

desenvolvidos costumavam apoiar soluções defendidas por esses Estados, o mesmo fenômeno 

ocorrendo em relação aos autores ligados a Estados em desenvolvimento. 
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A analogia doméstica, que significa a transferência de formas de organização interna 

para o plano internacional podia ser, também, identificada entre os internacionalistas do 

período. Apoiar a criação de uma empresa internacional para proceder à prospecção de 

minerais era o melhor exemplo do uso da analogia doméstica. O apoio a tal tipo de analogia 

era quase sempre encontrado entre Estados e autores simpáticos às idéias da NOEI, enquanto 

os críticos dessa nova ordem costumavam não se fundar, ou mesmo rejeitar 

peremptoriamente, o uso da analogia doméstica no tema dos fundos marinhos. 

No tópico da transferência de tecnologia, as idéias da NOEI ganharam vulto. Ao final 

da década de 1970, os Estados em desenvolvimento começaram a apoiar com vigor a idéia de 

que, para que a Empresa pudesse funcionar no sistema paralelo proposto por Kissinger – em 

que os fundos marinhos poderiam ser aproveitados seja pela Empresa seja por empresas 

estatais, empresas privadas ou particulares – seria necessária a consagração da transferência 

obrigatória de tecnologia. A isso se juntou a proposta de que deveria também haver 

transferência obrigatória aos Estados em desenvolvimento interessados em proceder à 

mineração na região dos fundos marinhos. Tal fórmula foi definitivamente consagrada no 

texto final da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Não houve, no entanto, 

uma reflexão profunda sobre se essa transferência obrigatória de tecnologia era corolário 

necessário do patrimônio comum da humanidade. 

Nesse período entre 1970 e 1982, é possível perceber, começavam a surgir 

perspectivas pessimistas sobre o tempo necessário para que fosse viável a mineração dos 

fundos marinhos. 

Um recurso muito comum no período foi o uso da chamada analogia privada, 

consistente em trazer ao direito internacional institutos típicos de direito privado encontrados 

seja no direito romano antigo, seja nos direitos privados modernos. O patrimônio comum da 

humanidade, desse modo, era explicado pelo recurso a diversos termos, como: res communis, 
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res nullius, res publicae. Era possível notar, no entanto, especialmente entre autores e Estados 

entusiastas do patrimônio comum, posições que pretendiam afastar todo e qualquer tipo de 

recurso à analogia doméstica. 

Por fim, o debate mais marcante do período parece ter sido aquele que envolvia a 

obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade. Estados em desenvolvimento e, 

normalmente, autores a ele ligados, sustentavam que o patrimônio comum era obrigatório seja 

porque as resoluções da Assembléia-Geral das Nações Unidas tinham força obrigatória seja 

porque tinha se desenvolvido como norma costumeira. Do lado oposto, Estados desenvolvidos 

e autores a eles ligados defendiam que não se poderia achar, por qualquer processo que fosse, 

obrigatoriedade no patrimônio comum da humanidade. O que chamava a atenção é que o 

debate era feito, no mais das vezes, baseando-se em pré-concepções sobre a desejabilidade do 

patrimônio comum aplicado aos fundos marinhos. Isso se refletia, por exemplo, na falta de 

uma reflexão sobre a teoria das fontes adotada e na consideração de que uma norma 

costumeira existia ou não existia partindo-se de uma parca análise da prática existente sobre o 

tema. 

O Capítulo 5 trata do período que se inicia com a adoção do texto final da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar e finda com as consultas do Secretário-

Geral das Nações Unidas para promover a universalidade da dita Convenção. 

No plano político, o período é marcado pela forte oposição americana ao regime 

aplicável aos fundos marinhos, disposto na Parte XI da Convenção de 1982. O Governo de 

Ronald Reagan, ao perceber que o sul se aproximava do leste, concluiu que a rejeição de 

princípios como o da liberdade de mercado e liberdade de empresa na Convenção poderia pôr 

em sérios riscos os interesses americanos. Nesse sentido, os Estados Unidos não apenas 

votaram contrariamente ao texto final da III Conferência, como não assinaram a Convenção 

das Nações Unidas sobre Direito do Mar e tomaram medidas concretas fosse para inviablizar 
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a Comissão Preparatória (PREPCOM) - que conduziria os preparativos necessários para a 

implementação da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos – fosse para impedir que 

seus aliados sequer assinassem a Convenção. 

A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar consagrou as principais 

propostas levadas adiante pelos Estados desenvolvidos e, nesse sentido, não deixou de 

guardar forte relação – embora não total – com a proposta formulada por Arvid Pardo ainda 

em 1967. Algumas disposições se destacam. 

Assim, ficou consagrado que os fundos marinhos (denominados a Área) e seus 

recursos (minerais) eram considerados patrimônio comum da humanidade. A Área, 

considerada como inapropriável, deveria ser aproveitada em benefício da humanidade, 

levando em consideração sobretudo os interesses dos Estados em desenvolvimento. Embora 

de maneira um tanto vaga, o uso pacífico da Área também foi consagrado. À Autoridade foi 

concedido o poder de aplicar políticas de produção ao mesmo tempo em que ficou consagrado 

o chamado regime paralelo de aproveitamento. Com forte oposição americana, consagrou-se 

que as alterações ao regime da Parte XI poderiam ser feitas mediante a aprovação de 2/3 dos 

Estados partes à Convenção – impondo-se tais modificações até mesmo ao restante dos 

Estados. Do ponto de vista institucional, criou-se a Autoridade Internacional dos Fundos 

Marinhos com alguns órgãos, dentre eles, a Assembléia, o Conselho e a Empresa. O primeiro, 

considerado pela Convenção como o órgão mais importante da Autoridade, seria composto 

por todos os Estados-partes, enquanto o segundo, com características executivas, teria uma 

composição mais reduzida de 36 membros. A Empresa procederia ao aproveitamento dos 

recursos da Área com nítidos privilégios em relação às empresas privadas que lá atuariam 

com base no sistema paralelo. Também ficou consagrada a transferência obrigatória de 

tecnologia para a Empresa e para Estados em desenvolvimento interessados em exercer 

atividades de mineração nos fundos marinhos. 
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Antes mesmo da finalização dos trabalhos da III Conferência das Nações Unidas 

sobre Direito do Mar, vários Estados industrializados – dentre eles Estados Unidos, Reino 

Unido, República Federal da Alemanha, França e União Soviética – promulgaram legislações 

internas que permitiam o aproveitamento unilateral – fora, portanto, do âmbito da Convenção 

– dos recursos dos fundos marinhos. Tais legislações partiam do pressuposto comum de que a 

Convenção somente seria obrigatória para os Estados que a ratificassem; enquanto isso não 

acontecesse, o regime de liberdade dos mares se imporia à região. Estados em 

desenvolvimento protestaram contra tais legislações, considerando-as ilícitas perante o direito 

internacional. 

Mesmo com o dado novo dessas legislações e diante da possibilidade de os recursos 

dos fundos marinhos serem aproveitados unilateralmente, os autores que se manifestaram 

sobre o tema continuaram persistindo no debate sobre a obrigatoriedade ou não-

obrigatoriedade do patrimônio comum da humanidade aplicado aos fundos marinhos. Embora 

a continuidade no debate fosse perceptível, é inegável que, nesse tempo, argumentos se 

tornaram mais sofisticados e posições de conciliação entre os espectros da obrigatoriedade e 

da não-obrigatoriedade começaram a aparecer, embora de maneira um tanto tímida. 

No período em questão se intensificou um outro debate, já perceptível desde a 

década de 1970, sobre o significado dos termos contidos na expressão “patrimônio comum da 

humanidade”. A crítica ou apologia da expressão ou de seus termos normalmente refletia o 

entusiasmo que certo autor possuía sobre o patrimônio comum da humanidade como 

consagrado na Declaração de Princípios de 1970 e mesmo na Convenção de 1982. 

Entre 1983 e 1990 a PREPCOM cumpriu um importante papel para resolver querelas 

entre investidores pioneiros bem como proporcionar um ambiente para a discussão sobre 

questões atinentes aos fundos marinhos. Alguns Estados industrializados chegaram a 

participar de suas atividades como membros efetivos na esperança de que a PREPCOM 
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pudesse corrigir aquilo que consideravam como equívocos consagrados na Convenção de 

1982. Isso, contudo, não foi possível. Também nesse período de funcionamento da 

PREPCOM pôde-se perceber que crescia, agora com grande intensidade, o pessimismo de 

muitos sobre o momento exato em que se iniciariam as atividades comerciais na área dos 

fundos marinhos. 

A derradeira parte da narrativa histórica (Capítulo 6) compreende as referidas 

consultas do Secretário-Geral para garantir a universalidade da Convenção de 1982 até a 

adoção do Acordo de Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar, de 1994. 

Em 1990, o Secretário-Geral das Nações Unidas, após verificar que o Grupo dos 77 

estava disposto a negociar para garantir a universalidade da Convenção de 1982, iniciou 

consultas informais a fim de alcançar o pretendido resultado. A universalidade significava, 

então, a ratificação de um grande número de Estados, aí se incluindo, necessariamente, os 

Estados desenvolvidos que, durante os trabalhos da PREPCOM, mostravam-se reticentes ou 

completamente contrários à idéia de aceitar a Convenção de 1982. Os motivos que levaram o 

Secretário-Geral a promover as consultas foram – como descritos por ele mesmo – de quatro 

ordens: postergação da mineração nos fundos marinhos para o século XXI; crescente clima de 

cooperação então existente nas relações internacionais; mudança no ambiente econômico em 

escala mundial; compreensão mais detalhada do problema da mineração nos fundos marinhos 

trazida pela contribuição da PREPCOM. 

As consultas foram marcadas por dois períodos. De 1990 a 1992 identificaram-se os 

principais pontos de discordância e, de 1992 a 1994, buscaram-se formas para implementar 

mudanças no regime original da Parte XI. Em 28 de julho de 1994, foi aprovada a Resolução 

da Assembléia Geral das Nações Unidas 48/263, que continha o Acordo Relativo à 

Implementação da Parte XI da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – este 
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Acordo, por sua vez, continha um anexo. A forma encontrada de aprovar o Acordo – por meio 

de aprovação de Resolução da Assembléia-Geral – decorreu diretamente do fato de que os 

negociadores estavam evitando a convocação de uma Conferência para o tratamento da 

questão dos fundos marinhos. 

Mesmo reafirmando que os fundos marinhos e seus recursos eram o patrimônio 

comum da humanidade, o Acordo de Implementação modificou sensivelmente a Parte XI da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Embora o Acordo tenha em seu título o 

objetivo de “implementar”, muitos afirmavam que se tratava, em verdade, de emenda. O 

termo emenda, no entanto, é evitado pelo texto do tratado. 

Sob esse viés, nove pontos versados pelo Acordo reformularam a normativa anterior. 

O Acordo reduziu drasticamente os custos para os Estados-partes na instalação da Autoridade 

e seus Órgãos. Estabeleceu-se que a Empresa, em um período inicial, somente poderia atuar 

mediante joint ventures. A tomada de decisões foi alterada sensivelmente – o Conselho 

passou a tomar uma posição indubitavelmente superior a da Assembléia; seu sistema de 

votação em câmaras permitiu uma vantagem evidente para que Estados desenvolvidos, com 

facilidade bem maior que Estados em desenvolvimento, pudessem vetar decisões 

consideradas indesejáveis. A possibilidade de alteração da Parte XI por uma maioria de 2/3 

passou a ser considerada como não-aplicável pelo Acordo. Também passou a ser considerada 

sem aplicabilidade as disposições sobre transferência obrigatória de tecnologia. As principais 

disposições da Convenção e 1982 que permitiam à Autoridade aplicar políticas de produção 

também se tornaram não-aplicáveis, ao mesmo tempo em que o Acordo criava um fundo de 

assistência para Estados que, no futuro, venham a ser afetados em suas economias pelas 

atividades exercidas na Área. O Acordo também buscava desonerar significativamente as 

atividades privadas na Área. Por fim, passava a ser instituído um Comitê de Finanças, com 
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competências amplas, embora consultivas, para questões financeiras envolvendo a 

Autoridade. 

A reação da academia ao Acordo de 1994 pode ser considerada pacífica, no sentido 

em que muitos autores sequer se pronunciaram sobre o tema das alterações no regime de 

patrimônio comum aplicado aos fundos marinhos ou, quando o fizeram, demonstraram 

simpatia irrefletida ao tratado. Esse silêncio poderia ser considerado ao menos com 

estranheza, especialmente tendo em conta a produção então existente nas décadas de 1970 e 

1980 sobre o tema. 

Com poucas exceções, pode ser atribuído aos internacionalistas uma incompreensão 

sobre as mudanças que estavam se operando no sistema internacional. O termo 

universalidade, por exemplo, tão vangloriado, não solucionou todos os problemas do direito 

do mar e nem mesmo trouxe, em um curto espaço de tempo, a que a Convenção de 1982 fosse 

considerada um tratado universal ou mesmo quase-universal. Também passou ao largo dos 

internacionalistas que o conceito de universalidade em outros campos, como nos direitos 

humanos, cumpria um percurso completamente distinto. 

No que tange às mudanças operadas pelo processo de globalização, a postura dos 

internacionalistas quanto ao Acordo de 1994 demonstra com clareza uma total incompreensão 

dos efeitos perpetrados pelo processo no sistema jurídico internacional. A retórica de que as 

mudanças na Convenção de 1982 haviam se operado por motivos técnicos e o sentimento de 

inevitabilidade quanto à necessidade de promover desregulamentação e adotar princípios de 

livre mercado provam que os internacionalistas cumpririam – novamente repetindo, com 

algumas exceções – um papel coadjuvante ou, até mesmo, de subserviência às idéias 

prevalecentes que estavam ao seu redor. 

 

*** 
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A narrativa aqui desenvolvida pretendeu também inserir-se nos debates sobre os 

grande temas já identificados da história do direito internacional no Capítulo 1. Eles 

perpassam todo o trabalho, mas vale aqui, mesmo que sumariamente, exemplificar alguns 

deles. 

Como se enfatizou especialmente no Capítulo 4, é correto que o fato de certos 

internacionalistas serem nacionais de determinados Estados influenciou seus diversos 

posicionamentos sobre o tema dos fundos marinhos. Mas uma linguagem comum entre eles 

existia, o que possibilitava mesmo o contraste das posições. Por mais que houvesse 

divergências entre internacionalistas de Estados em desenvolvimento e Estados desenvolvidos 

no que tange às conclusões, muitas das premissas eram comungadas. Bom exemplo disso é o 

debate sobre a obrigatoriedade do patrimônio comum. Na grande maioria das vezes, as 

concepções sobre as fontes eram as mesmas – dicotomizando fontes formais e fontes 

materiais. Ser favorável a que as resoluções da Assembléia Geral fossem obrigatórias era 

pretendê-las como fontes formais. Negar o caráter de obrigatoriedade a tais atos era retirá-las 

de um rol de fontes formais, também. 

A analogia privada e a analogia doméstica também são bons exemplos dessa 

linguagem comum. No primeiro caso, certas estratégias podiam pretender excluir o uso de 

analogias como res communis ou res nullius, mas não retiravam tais conceitos do campo 

discursivo do direito internacional, apenas sustentavam que os conceitos eram inadequados 

para explicar um conceito novo como o de patrimônio comum da humanidade. No segundo 

caso, é de se notar que ela foi deveras utilizada por internacionalistas ligados a Estados em 

desenvolvimento, mesmo levando em conta que, tradicionalmente, a analogia doméstica era 

um argumento liberal. Nesse ponto, não se saía de um mesmo campo discursivo, apenas se 

utilizava um argumento, de um ponto de vista estratégico que, por anos, foi utilizado em 
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benefício de potências colonizadoras. Agora era ele utilizado em benefício daqueles que 

haviam sido colonizados. 

A presente narrativa tentou sublinhar a necessidade de se encarar o passado não 

apenas do ponto de vista jurídico-dogmático, mas levando em conta os contextos políticos, 

econômicos e mesmo sociais que envolveram a noção de patrimônio comum da humanidade. 

Embora não se possa dizer que o direito internacional é um mero refém de tais contextos, não 

se pode negar que a percepção dos internacionalistas mudou com tais contextos. Um dos 

melhores exemplos disso é a forma como se encarava a noção nos anos 1970 e como se 

passou a considerá-la na década de 1990. No primeiro caso, a divisão do mundo entre norte e 

sul afetou os vários debates sobre o patrimônio comum então existentes; por sua vez, as 

mudanças no cenário político e econômico dos anos 1990 causaram uma sensação de apatia 

entre internacionalistas que, ao menos no direito do mar, passaram a enfatizar mais as 

semelhanças que as diferenças entre os Estados e entre os autores de diversas partes do 

mundo. 

Quanto ao tópico continuidade/descontinuidade, é facilmente perceptível que o tema 

do patrimônio comum da humanidade não pode ser abordado somente levando em 

consideração ou preponderando continuidades ou descontinuidades. Certos debates, como 

aquele referente à obrigatoriedade do patrimônio comum, revelam uma continuidade, mesmo 

diante de mudanças sensíveis no contexto em que inseridos. Por sua vez, é factível 

argumentar que o início das consultas do Secretário-Geral das Nações Unidas no ano de 1990 

pode ser associado muito mais a uma descontinuidade que a uma continuidade; do mesmo 

modo, as reações (ou não reações) dos internacionalistas a essas consultas fundaram-se 

essencialmente nesse novo dado descontínuo, cuidando muitos de esquecer os inúmeros 

debates que giravam em torno do tema poucos anos antes. Em outras situações, não se pode 

encarar certos atos como reflexos puros de continuidade ou descontinuidade, como é o caso 
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da proposta de Pardo, que revela um debate anterior sobre internacionalização dos fundos 

marinhos, mas inova o suficiente a ponto de fornecer as bases para a construção do que seria, 

no futuro, um regime aplicável aos fundos marinhos. 

Embora não se possa negar que a newstream tenha dado ânimo novo ao estudo da 

história do direito internacional, a já referida crítica geral a ser formulada aos autores a ela 

ligados também pode se aplicar à história que os mesmos fazem. 

Se os newstreamers não possuem um projeto institucional sério para o direito 

internacional, a história que muitos deles fazem apenas pretende desvelar as contradições ou o 

passado de opressão que o sistema jurídico permitiu. A história serve, nesse sentido, apenas 

para deslegitimar o presente e não para potencializá-lo. 

Na primeira metade do século XX, Walter Benjamin já sustentava, de maneira 

absolutamente brilhante: 

 

“Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de fato foi’. Significa 
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao 
materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do perigo, 
ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da 
tradição como os que a recebem, Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às classes dominantes, 
como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer 
apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele vem também como vencedor do 
Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do 
historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E 
esse inimigo não tem cessado de vencer” (BENJAMIN, 1994, pp. 224-225). 
 

Embora o presente autor não se coloque como marxista, é preciso reconhecer que o 

que mais lhe encanta no pensamento histórico de Benjamin é que ele alcança um marxismo 

maior que o próprio Marx! Esse estar alerta não se encontrava em Marx, pois o progresso era 

a própria arma de seu sistema, a arma do proletariado. 

Ser salvador e, ao mesmo tempo, vencedor do Anticristo: eis a maior tarefa de um 

historiador e o maior catalisador da esperança. Mas não se pode identificar isso nos autores 

ligados à newstream. As ácidas críticas ao passado cruel do direito internacional desvelam as 
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sombras, mas as deixam à solta. A auto-consciência de pouco adianta sem a consciência de 

que a transformação precisa operar de algum modo.  

A grande falta que une os newstreamers é, parece, não atribuir um sentido 

verdadeiramente vivo ao conceito de memória, como fazia Benjamin. 

A esse respeito, vale a pena mencionar rapidamente a categoria da racionalidade 

anamnética, desenvolvida por um dos mais importantes teólogos do século XX, Johann 

Baptist Metz. 

Para Metz, o tipo de racionalidade que se desenvolveu com o iluminismo, que 

denomina de razão iluminista, nunca levou a sério o papel da memória na sua própria 

dimensão constitutiva. Ao contrário, como lembra Metz, a razão iluminista “exigia o discurso 

e o consenso e menosprezava – em sua crítica total e abstrata às tradições – a força inteligível 

e crítica da memória”. Conceber a razão anamneticamente seria levar a razão a encarar as 

desgraças que ela mesma causou por um longo tempo, mas em um sentido construtivo (METZ, 

1999c, p. 119).  

É inegável, segundo Metz, que a chamada razão iluminista trouxe conquistas que não 

podem ser simplesmente desprezadas, sendo a mais notável delas a idéia de liberdade. Se a 

razão iluminista foi diretamente responsável – e isso não se pode negar – pelo incremento do 

sofrimento humano, como ressaltam vários newstreamers, a razão anamnética, ao levar em 

conta a memória, poderia alcançar um nível de universalidade ao qual nenhum outro tipo de 

racionalidade, principalmente a iluminista, alcançou: a universalidade do sofrimento – a 

memória do sofrimento estranho. Por isso, afirma Metz: “[E]ssa razão se opõe ao 

esquecimento do sofrimento passado. A autoridade dos que sofrem define o seu caráter 

‘receptivo’” (METZ, 1999b, pp. 76-77). E em nítida referência a Habermas, complementa: “a 

razão anamnética não está dirigida primariamente por um a priori da compreensão, mas por 

um a priori de sofrimento” (METZ, 1999c, p. 119). 
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Esse parece ser o desafio não apenas para os newstreamers, mas para a própria forma 

de se fazer história do direito internacional. Por meio da ênfase ao papel da memória, a 

história pode coletar aquilo que deixou, no tempo, não apenas o vencedor, mas o vencido. E o 

sofrimento do vencido serve de motivo para que a própria razão se remodele constantemente, 

em um processo sem qualquer fim previsível. 

É importante lembrar que a razão anamnética é completamente contrária a qualquer 

pensamento fatalístico que se funde essencialmente na idéia de progresso. A acomodação com 

o Acordo de 1994 demonstra que os internacionalistas foram, ao menos naquele momento 

preciso, reféns da idéia de progresso. Como se disse, o maior efeito deletério que isso causou 

não foi a manutenção de princípios de mercado, mas a sensação de que a função dos 

internacionalistas foi pobre, por autoflagelar seu próprio papel imaginativo na interpretação e 

aplicação das normas de direito internacional. 

Se a narrativa aqui contada tiver ao menos alguma valia, que seja de que o tempo não 

pode se tornar imóvel e de que nada foge ao tempo. 

Para voltar novamente a Benajmin, numa passagem desgastada pelo mau uso, mas de 

uma beleza ímpar: 

 

“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. Representa um anjo que parece querer afastar-
se de algo que ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas 
abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde nós 
vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 
ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele 
não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as 
costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos 
progresso” (BENJAMIN, 1994, p. 226). 
 

É preciso ser o anjo de Paul Klee, tornar as asas rijas, impedir que o vento leve o 

próprio corpo e recolher as ruínas. 
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Pois que todo tempo é propício para reconhecer que Rilke estava certo, quando dizia: 

“Todo anjo é terrível. Mesmo assim – ai de mim -/vos invoco, pássaros quase fatais da 

alma,/sabendo quem sois” (RILKE, 2002, p. 135). 
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