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RESUMO

O  presente  trabalho  trata  da  nacionalidade  dos  navios, 

particularmente  dos navios  de bandeira  de conveniência.  Ele  está  inserido na 

Linha  de  Pesquisa  Direito  e  Atividade  Portuária.  O  seu  objetivo  é  analisar  o 

sentido e o alcance do vínculo efetivo entre o Estado e o navio, e a partir de então 

identificar  sob  qual  jurisdição  estão  sujeitos  os  navios  de  bandeira  de 

conveniência.  O  método  utilizado  é  o  indutivo.  A  técnica  utilizada  durante  a 

pesquisa  incide  na  documentação  indireta:  fontes  primárias  (legislação  e 

jurisprudência do Tribunal Internacional do Direito do Mar e do Tribunal de Justiça 

da Comunidade Européia),  e fontes secundárias (obras da doutrina nacional  e 

internacional). No primeiro capítulo são abordados o navio e a nacionalidade do 

navio;  no  segundo,  os  espaços  marítimos  disciplinados  na  Convenção  das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 e a jurisdição dos navios nesses 

espaços; no terceiro, as espécies de registros, as bandeiras de conveniência, o 

vínculo efetivo e algumas alternativas no sentido de impor limites às bandeiras de 

conveniência.  Partiu-se  da  hipótese  de  que  os  navios  de  bandeira  de 

conveniência estão sujeitos ao Estado de pavilhão, pois no plano internacional 

deve existir um vínculo efetivo entre o Estado e o navio. Esse vínculo efetivo está 

relacionado ao cumprimento, por parte do Estado de bandeira, das obrigações e 

dos deveres previstos na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

de 1982. Esta exige que o Estado de bandeira exerça de modo efetivo jurisdição e 

controle  nos aspectos  administrativos,  técnicos  e sociais  relativos  ao  navio.  A 

jurisprudência  internacional  entende  que  a  definição  dos  requisitos  para  a 

concessão  de  nacionalidade  aos  navios  é  atribuição  exclusiva  do  Estado  de 

bandeira.  Assim,  terceiros  Estados  não  podem  questionar  a  falta  de  vínculo. 

Portanto, a dissertação conclui que os navios de bandeiras de conveniência estão 

sujeitos exclusivamente à jurisdição do Estado de registro. 



ABSTRACT

The nationality of ships, especially of those bearing flags of 

convenience, is the subject this research deals with. This topic belongs to the area 

of Port Activity Law, which is one of the major research fields developed at the 

master of  juridical  sciences course maintained by the Universidade do Vale do 

Itajaí – UNIVALI. The twofold scope of the research is to analyze the so-called 

genuine link between a State and a ship, and to discuss the jurisdiction to which 

ships bearing flags of convenience belong. The research followed the inductive 

method and used, as material, both primary and secondary sources. The first ones 

comprise legislation, judgements of the International Tribunal for the Law of the 

Sea  and  judgements  of  the  European  Court  of  Justice.  The  latter  comprise 

national and international doctrine. The first chapter approaches the issues related 

with  the main characteristics  of  a  ship  and with  the guidelines  that  define  the 

nationality of ships. The second chapter approaches the issues related with the 

maritime spaces ruled by the United Nations Convention on the Law of the Sea of 

1982  and  with  the  jurisdiction  over  ships  on  such  spaces.  The  third  chapter 

approaches  the  issues  related  with  the  registration  of  ships,  with  the  flags  of 

convenience, and also with the so-called genuine link. It also approaches some 

measures that aim to limit the use of flags of convenience. Since, according to the 

judgements of international courts, there must be a genuine link tying a ship to a 

State, the initial assumption is that ships bearing flags of convenience are under 

the jurisdiction of the country whose flag they bear. Such a genuine link, however, 

demands the fulfillment,  by the State whose flag is borne,  of  the whole set  of 

obligations that accrue from the United Nations Convention on the Law of the Sea 

of 1982. According to the convention, a State must exercise not only an effective 

jurisdiction  over  ships  that  bear  its  flag,  but  also  an  actual  control  over  them, 

regarding administrative, technical and social legislation aspects. In the view of the 

international courts, only the country whose flag is borne by a ship is competent to 

lay down the conditions under which it can recognize the nationality of a ship. In 

line with that, third States have no legitimacy to discuss the absence of a genuine 

link tying a ship to a particular State. Therefore, this dissertation concludes that 



ships bearing flags of convenience are at the sole jurisdiction of the State where 

they are registered.
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INTRODUÇÃO

O objetivo institucional é a obtenção do título de Mestre em 

Ciência Jurídica pelo Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade 

do Vale do Itajaí (UNIVALI).

O  tema  desta  dissertação  é  a  nacionalidade  dos  navios, 

especificamente a questão do vínculo efetivo entre o Estado e o navio, à luz da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 

Os  navios  de  bandeira  de  conveniência  não  possuem 

vínculo efetivo com o Estado de registro. Surge, então, o seguinte problema: os 

navios de bandeira de conveniência estão sujeitos exclusivamente à jurisdição do 

Estado no qual foram registrados?

O  objetivo  geral  deste  trabalho  é  analisar  o  sentido  e  o 

alcance do vínculo, e a partir de então identificar sob qual jurisdição os navios de 

bandeira de conveniência estão submetidos. 

Foi levantada a seguinte hipótese: os navios de bandeira de 

conveniência sujeitar-se-ão ao Estado que autorizou o uso de seu pavilhão, pois 

no plano internacional deve existir um vínculo efetivo entre o Estado e o navio. 

A  dissertação  está  estruturada  em  três  capítulos.  No 

primeiro capítulo, discorrer-se-á acerca dos navios e da nacionalidade dos navios. 

Serão  apontados  o  conceito,  a  natureza  jurídica,  as  características  e  a 

classificação dos navios. A nacionalidade, característica mais importante do navio 

e objeto do presente estudo, será vista separadamente. 

O  segundo  capítulo  trata  da  jurisdição  dos  navios  nos 

espaços  marítimos  estabelecidos  na  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  o 

Direito do Mar de 1982. Antes de entrar no assunto central deste capítulo, será 

feita  uma  rápida  explanação  da  Convenção.  Em seguida,  serão  expostos  os 

espaços marítimos constantes nesse tratado e que interessam a este trabalho: o 
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mar territorial,  a zona contígua, a zona econômica exclusiva, as ilhas e águas 

arquipelágicas, os estreitos e canais, e o alto-mar. Por fim, discorrer-se-á sobre a 

jurisdição dos navios nesses domínios marítimos.

O terceiro e último capítulo trata dos navios de bandeira de 

conveniência.  O primeiro  assunto  deste  capítulo  são  as  espécies  de  registro: 

registros  fechados,  segundos  registros  e  sinteticamente,  os  registros  abertos. 

Estes  últimos  são  objeto  do  tópico  seguinte,  que  mencionará  os  principais 

aspectos relativos às bandeiras de conveniência. No próximo tópico, com base 

nas decisões do Tribunal Internacional do Direito do Mar e do Tribunal de Justiça 

da Comunidade Européia, buscar-se-á o sentido e o alcance do vínculo efetivo 

entre o Estado e o navio. Ao final, serão assinaladas algumas alternativas para 

impor limites às bandeiras de conveniência. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de  Investigação1 foi  utilizado  o  Método  Indutivo2,  na  Fase  de  Tratamento  de 

Dados o Método Cartesiano3, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente 

Dissertação é composto na base lógica Indutiva.

1 “(...) momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 
estabelecido (...).” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa 
jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC Editora, 2007. p. 101.
2 “(...)  pesquisar  e  identificar  as  partes  de  um fenômeno  e  colecioná-las  de  modo  a  ter  uma 
percepção  ou  conclusão  geral  (...).”  PASOLD,  Cesar  Luiz.  Prática  da  pesquisa  jurídica  e 
metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC Editora, 2007. p. 104.
3 Sobre as quatro regras do método cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 
Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-26.
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Nas  diversas  fases  da  Pesquisa,  foram  acionadas  as 

Técnicas do Referente4, da Categoria5, do Conceito Operacional6 e da Pesquisa 

Bibliográfica7. 

Uma  última  observação  precisa  ser  feita.  No  decorrer  do 

trabalho  foram  feitas  citações  na  língua  espanhola.  Por  serem  de  fácil 

compreensão, optou-se por não traduzi-las para o português.

4 “(...) explicitação prévia do(s) motivo(s),  do(s) objetivo(s) e do produto desejado,  delimitando o 
alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 
PASOLD, Cesar Luiz.  Prática da pesquisa jurídica e metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. 
Florianópolis: OAB-SC Editora, 2007. p. 62.
5 “(...) palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, 
Cesar  Luiz.  Prática  da  pesquisa  jurídica  e  metodologia  da  pesquisa  jurídica. 10  ed. 
Florianópolis: OAB-SC Editora, 2007. p. 31.
6 “(...) uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 
para os efeitos das idéias que expomos (...).” PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa jurídica e 
metodologia da pesquisa jurídica. 10 ed. Florianópolis: OAB-SC Editora, 2007. p. 45.
7 “Técnica de investigação em livros,  repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.”  PASOLD, 
Cesar  Luiz.  Prática  da  pesquisa  jurídica  e  metodologia  da  pesquisa  jurídica. 10  ed. 
Florianópolis: OAB-SC Editora, 2007. p. 239.
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CAPÍTULO 1

A NACIONALIDADE DO NAVIO

1.1NAVIO

Neste primeiro item serão abordados o conceito, a natureza 

jurídica, as características e a classificação do navio.

1.1.1Conceito

No mundo jurídico, a construção de uma única definição de 

navio  é  inapropriada.  Duas  características  confirmam  essa  afirmação: 1)  o 

conceito de navio não é unívoco, é múltiplo (tem várias definições); 2) o conceito 

de navio possui caráter indeterminado.8 

Conceituar navio não é tarefa fácil.9 Como exemplos dessa 

dificuldade citem-se a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 

1982 e o Código Comercial brasileiro (Lei n° 556, de 25 de junho de 1850). Este – 

Código Comercial – faz referência a navio, embarcação e barco. Porém, não os 

8 Cf. ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones.  México:  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM,  1998.  p.  50  e  56. 
Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
9 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 936. Afirma o autor (p. 936): “Não é fácil definirmos navio e 
mesmo as convenções internacionais, como as de Genebra, têm evitado entrar no assunto.” 
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define  e  é  impreciso,  pois  os  utiliza  como  sinônimos.10 Aquela,  não  assinala 

expressamente o conceito  de navio.  Apenas aponta o significado de navio  de 

guerra (artigo 29). 

Considerando  os  aspectos  supra,  serão  apresentados 

diversos conceitos de navio, presentes nos tratados internacionais, na legislação 

brasileira e na doutrina. 

Embora estejam presentes em outras Convenções, apontar-

se-ão  os  conceitos  de  navio  dispostos  em  duas  Convenções  Internacionais, 

ambas  efetuadas  no  âmbito  da  Organização  Marítima  Internacional:  1) 

Convenção  Internacional  relativa  à  intervenção  em  alto-mar  em  casos  de 

acidentes  com poluição  por  óleo,  Bruxelas,  1969;  2)  Convenção  Internacional 

para  a  prevenção  da  poluição  causada  por  navios,  Londres,  1973  (MARPOL 

73/78). 

A  Convenção Internacional  relativa à intervenção em alto-

mar  em  casos  de  acidentes  com poluição  por  óleo  de  1969  estabelece  dois 

conceitos.

Navio é: 

“(a)  toda  embarcação  marítima  de  qualquer  tipo,  e  (b)  todo 

engenho  flutuante,  à  exceção  de  instalações  ou  outros 

dispositivos utilizados para exploração do fundo dos mares,  dos 

oceanos e seus subsolos ou aproveitamento de seus recursos.”11

Segundo a MARPOL 73/78, o conceito de navio compreende 

vários tipos de embarcações, todas elas restritas ao mar. 

10 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl.  e atual. 
Barueri,  SP: Manole,  2008.  v. 1.  p.  140.  “Nosso Código Comercial  não distingue entre navio e 
embarcação.”  ANJOS,  J.  Haroldo  dos;  GOMES,  Carlos  Rubens  Caminha.  Curso  de  direito 
marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 28.

11 Artigo 2°, 2, a e b, da Convenção Internacional relativa à intervenção em alto-mar em casos de 
acidentes com poluição por  óleo,  realizada em Bruxelas (1969).  No Brasil,  foi  promulgada pelo 
Decreto n° 6.478, de 9 de junho de 2008. Esse decreto promulgou, também, o Protocolo relativo à 
intervenção em alto-mar  em casos  de  poluição por  substâncias  outras que  não óleo,  feito  em 
Londres, em 2 de novembro de 1973. BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Homepage oficial. 
Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em:  <http://www.presidencia.gov.br>. 
Acesso em: 06 jul. 2008.
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“Navio  significa uma embarcação de qualquer  tipo operando no 

meio ambiente marinho e abrange embarcações do tipo hidrofólio, 

veículos que se deslocam sobre um colchão de ar, embarcações 

submersíveis, flutuantes e plataformas fixas ou flutuantes.”12 

Os  conceitos  de  navio  dispostos  nesses  dois  tratados 

apresentam uma semelhança e uma diferença. A semelhança está na amplitude 

do  conceito.  No  primeiro  é  amplíssimo,  significando  qualquer  espécie  de 

embarcação ou engenho flutuante, salvo, quanto a este último, as duas exceções 

ali previstas; no segundo, MARPOL 73/78, é menos amplo que no primeiro (não 

abrange os engenhos flutuantes), significando qualquer espécie de embarcação. 

A diferença entre eles é a seguinte:  na  MARPOL 73/78 o 

navio  está  limitado  a  trafegar  no  ambiente  marinho  (mar),  enquanto  na  outra 

convenção  não  há  essa  restrição,  podendo  o  navio  navegar  também  nos 

ambientes lacustres (lagos) e fluviais (rios).

Esses dois aspectos (similitude e diferença) vão ao encontro 

das duas advertências, em relação  ao conceito de navio disposto nos tratados 

internacionais,  feitas  pela  doutrina.  Ela  assevera  o  seguinte:  1)  no  direito 

internacional  público o vocábulo navio tem sentido amplo;13 2)  na maioria  dos 

tratados internacionais  a definição de navio tem efeito  restrito  aos  respectivos 

tratados.14 

Definindo navio ou embarcação, estão em vigor as seguintes 

leis brasileiras: a) Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954; b) Lei n° 8.374, de 30 

12 Artigo 2°, (b), d, da Convenção Internacional para a prevenção da poluição causada por navios, 
Londres, 1973 (MARPOL 73/78). No Brasil, foi promulgada pelo Decreto n° 2.508, de 4 de março de 
1998, que também promulgou o Protocolo, concluído em Londres, em 17 de fevereiro de 1978, suas 
Emendas de 1984 e seus Anexos Opcionais III, IV e V. BRASIL. MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 
EXTERIORES.  Homepage  oficial.  Apresenta  a  divisão  de  atos  internacionais,  dentre  outros. 
Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/quadros.htm>. Acesso em: 08 jul. 2008.

13 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 211. MELLO, 
Celso D. de Albuquerque.  Curso de direito  internacional  público.  9.  ed.  rev.  e aum.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 937. “Nos trabalhos preparatórios que resultaram na Convenção 
sobre o Direito do Mar houve acordo em que as expressões navio e embarcação (ships and vessels) 
seriam consideradas equivalentes.” ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual 
de direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 406.
14 Cf.  ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G. E. do Nascimento e.  Manual de direito internacional 
público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 406.
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de dezembro de 1991; c) Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997; d) Lei n° 9.537, de 

11 de dezembro de 1997; e) Lei n° 9.966, de 28 de abril de 2000. Somente a 

última reza o conceito de navio, as demais de embarcação. 

A Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954,  dispõe sobre o 

Tribunal Marítimo. Ela assim conceitua embarcação: 

“Considera-se  embarcação  mercante  tôda  construção  utilizada 

como meio  de transporte  por  água,  e destinada  à  indústria  da 

navegação, quaisquer que sejam as suas características e lugar 

de tráfego.”15

Dispõe a Lei n° 8.374, de 30 de dezembro de 1991, sobre o 

seguro  obrigatório  de  danos  pessoais  causados  por  embarcações  ou por  sua 

carga e dá outras providências. Segundo ela, “(...)  consideram-se embarcações 

os veículos destinados ao tráfego marítimo, fluvial ou lacustre, dotados ou não de 

propulsão própria.”16

Segundo a Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997, que dispõe 

sobre  a  ordenação  do  transporte  aquaviário e  dá  outras  providências,  é 

“embarcação brasileira: a que tem o direito de arvorar a bandeira brasileira.”17

Já a lei sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas 

sob jurisdição nacional (LESTA)18 – Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997 –

assevera: 

“Embarcação  –  qualquer  construção,  inclusive  as  plataformas 

flutuantes e,  quando rebocadas,  as fixas,  sujeita  a inscrição na 

15 Artigo 11 da Lei n° 2.180, de 5 de fevereiro de 1954. BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 
Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008. 

16 Parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n° 8.374, de 30 de dezembro de 1991. BRASIL. PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA. Homepage oficial. Apresenta a legislação nacional, dentre outros. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008. 
17 Inciso VI do artigo 2° da Lei n° 9.432,  de 8 de janeiro de 1997. BRASIL.  PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA.  Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008. 

18 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 140. CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito marítimo: 
aspectos introdutórios. In: CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org.). Direito marítimo made in 
Brasil. São Paulo: Lex Editora, 2007. p. 71.
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autoridade marítima e suscetível  de se locomover  na água,  por 

meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas.”19

Navio é definido na Lei n° 9.966, de 28 de abril de 2000, que 

dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 

jurisdição nacional e dá outras providências. Determina o seu artigo 2°, V: 

“Navio:  embarcação  de  qualquer  tipo  que  opere  no  ambiente 

aquático,  inclusive  hidrofólios,  veículos  a  colchão  de  ar, 

submersíveis e outros engenhos flutuantes.”20

Os  conceitos  de  navio  elencados  nas  leis  nacionais  são 

praticamente idênticos. Todos são muito amplos. Qualquer tipo de embarcação 

pode ser considerado navio, inclusive os engenhos flutuantes (Lei n° 9.966, de 28 

de abril de 2000), e as plataformas flutuantes e as fixas, estas últimas somente 

quando  rebocadas  (LESTA).  Tanto  os  navios  como  as  embarcações  podem 

navegar em qualquer ambiente: marítimo, fluvial ou lacustre. 

A  doutrina  –  brasileira  e  estrangeira  –  adota  conceito  de 

navio  no mesmo sentido  dos dispostos  na legislação  nacional  e  nos  tratados 

internacionais: de forma ampla. 

Georges Ripert sustenta: “O navio é uma máquina flutuante 

destinada  à  navegação.  (...)  Deve  ter  certa  forma,  suscetível  de  resistir  aos 

perigos do mar e de permitir sua utilização.”21

Para José Eusebio Salgado y Salgado: 

“(...) Buque es todo tipo de embarcación que opere en el médio 

marino,  fluvial  o  lacustre,  incluidos  los  aliscafos,  los 

aerodeslizadores, los sumergibles, los artefactos, las plataformas 

19 Inciso V do artigo 2° da Lei n° 9.537, de 11 de dezembro de 1997. BRASIL. PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA.  Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008. 

20 Inciso V do artigo 2°  da Lei  n° 9.966,  de 28 de abril  de 2000.  BRASIL.  PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA.  Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008.
21 RIPERT, Georges. Compendio de derecho maritimo. Trad. Pedro G. San Martín. Buenos Aires: 
Tipografica Editora Argentina, 1954. Título original: Précis de droit maritime. p. 37.
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fijas  o  flotantes,  así  como  toda  construcción  destinada  al 

transporte  por  agua,  aun  cuando  sea  con  fines  de  comercio, 

deporte, industria, pesca, remolque u outro fin.”22

A definição de José Francisco Rezek é clássica.  Segundo 

ele:  “Pode-se  definir  o  navio  como todo  engenho  flutuante  dotado  de alguma 

forma de autopropulsão, organizado e guarnecido segundo sua finalidade.”23 

Na afirmação de Carla Adriana Comitre Gibertoni: 

“(...) navio é toda embarcação destinada à navegação marítima, 

fluvial ou lacustre, dotada ou não de propulsão própria, mas que 

realize o percurso sobre as águas,  transportando para qualquer 

fim, pessoas ou coisas.”24

O  conceito  de  navio  formulado  por  Osvaldo  Agripino  de 

Castro Junior é mais restrito que os dos juristas anteriores. Conforme ele, navio é:

“Espécie do gênero embarcação, construção flutuante de natureza 

móvel, destinada a uma navegação que habitualmente o submete 

aos  riscos  do mar,  sendo  necessário  que  tenha  robustez  para 

enfrentar  as  fortunas  das  viagens  marítimas,  personalidade, 

nacionalidade e nome.”25

A partir dos conceitos legais e doutrinários aqui transcritos 

são  encontrados  dois  elementos  indispensáveis  a  qualquer  navio:  a 

navegabilidade e a flutuabilidade. Eles significam: 

22 SALGADO Y SALGADO,  José Eusebio.  El  nuevo concepto de buque.  Revista  de Derecho 
Privado, México,  n.  3,  p.  119,  1990.  Disponível  em: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/3/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso  em:  21.  nov. 
2008.
23 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 2. ed. atual. São Paulo: 
Saraiva, 1991. p. 304.
24 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito marítimo.  2. ed. atual., rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 47-48. No original a frase está em negrito.

25 CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito marítimo: aspectos introdutórios.  In:  CASTRO 
JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org.).  Direito marítimo made in Brasil.  São Paulo: Lex Editora, 
2007. p. 50. No mesmo sentido: J. Haroldo dos Anjos e Carlos Rubens Caminha Gomes; e Carla 
Adriana Comitre Gibertoni. “Dizemos que embarcação é o gênero do qual o navio é uma espécie.” 
ANJOS, J. Haroldo dos;  GOMES, Carlos Rubens Caminha.  Curso de direito marítimo.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 28. “(...) o navio é uma espécie do gênero embarcação.” GIBERTONI, 
Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito marítimo.  2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 45.
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“Em contexto de flutuabilidade, infere-se que o navio deve ser um 

corpo  flutuante  que  possua,  mesmo  que  rudimentarmente,  o 

aspecto  de  embarcação  destinada  ao  transporte  em  vias 

navegáveis.  A  navegabilidade  enseja  condições  de  navegação, 

retratada na capacidade de trasladar-se sobre a água.”26

Para  ser  considerado  navio  os  dois  requisitos 

(navegabilidade e flutuabilidade) devem estar presentes. Caso falta um deles, o 

navio não é considerado como tal. Por exemplo: navio naufragado.27

Deduz-se,  igualmente  com  base  nos  conceitos  legais  e 

doutrinários supra, que: a) embarcação é o gênero do qual o navio é espécie; b) 

toda a embarcação é um navio, mas nem todo o navio é uma embarcação.

1.1.2Natureza jurídica

No tocante à natureza jurídica do navio,  serão abordados 

dois  aspectos.  Primeiro,  se  é  bem  móvel  ou  móvel  especial  (sui  generis);  

segundo, sua qualidade de bem indivisível (res conexa). 

A natureza jurídica do navio é extremamente relevante para 

o direito marítimo e da navegação. Ao estudá-la, busca-se o significado do navio 

para a ciência jurídica.28 

Na Idade Média o navio foi  considerado bem imóvel.  Isso 

ocorreu por que os interesses da sociedade daquela época (navio possibilitava 

aos povos o comércio e o abastecimento de produtos vindos de longe) geraram 

proteção  estrita  sobre  os  navios29 e  para  aumentar  o  crédito  dos  senhores 

feudais.30 
26 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, 
SP: Manole, 2008. v. 1. p. 142. 
27 O navio naufragado não é mais navio, é coisa. Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 
direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 143.
28 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 34.

29 Cf. ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de 
las embarcaciones.  México:  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  1998.  p.  59-60. 
Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.

30 Cf. LACERDA, J. C. Sampaio de. Curso de direito privado da navegação: direito marítimo. 3. 
ed. rev. e atual. por Aurélio Pitanga Seixas Filho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1984. v. 1. p. 53.
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Essa idéia de navio como bem imóvel prevaleceu somente 

na Idade Média. Atualmente, não mais subsiste. Em razão das características do 

navio a doutrina é unânime em afirmar ser o navio bem móvel:

“Evidentemente,  o  navio,  pela  sua  própria  função,  destinação 

econômica e estrutura, não pode ser considerado um bem imóvel. 

No  conceito  de  navio,  encontram-se  intrínsecos  os  elementos 

flutuabilidade  e  navegabilidade.  Destarte,  o  navio  flutua  e 

transporta-se  de  um  lugar  para  outro,  indicando  todos  os 

caracteres das coisas móveis.”31

Entretanto,  não  há  consenso  em  caracterizá-lo  como 

simplesmente bem móvel (posicionamento majoritário),32 ou móvel especial. 

Em  determinados  casos  –  hipoteca  naval,  aquisição  por 

escritura pública, registro e transferência de propriedade,  vendas judiciais (são 

guardadas as regras prescritas para as arrematações dos bens de raiz), alienação 

(deve ser feita por escritura pública),33 – a lei equipara o navio aos bens imóveis. 

Por isso, alguns autores o consideram bem móvel especial ou sui generis.34 

Os  navios  são  bens  de  natureza  completamente 

excepcional, pois são regidos ora por regras dos bens móveis, ora dos imóveis.35

31 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, 
SP: Manole, 2008. v. 1. p. 148. “Si el modo en que el buque manifiesta su esencia es a través de su 
desplazamiento en el agua, calificarlo de inmueble – de ‘indesplazable’ sería desvirtuar no sólo su 
naturaleza jurídica – sino su estructura física, su operación, su funcionalidad, su destino, su ‘hacer’. 
No deben pues quedar dudas en este sentido: el buque es un bien mueble.” ROSAS, José David 
Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las embarcaciones. México: 
Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM,  1998.  p.  59. Disponível  em: 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
32 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 148. Nas palavras da autora (p. 148): “(...) o navio, pelo nosso 
direito positivo e pela doutrina quase unânime, é coisa móvel (...)” 

33 Eles estão previstos nos artigos 1.473, VI, e parágrafo único do Código Civil; e 468, 477, 531, 564 
e 773 do Código Comercial.
34 São eles: GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 49: “(...) o navio é coisa móvel  sui generis  (...)” e 
DANJON, Daniel.  Tratado de derecho marítimo:  buques,  armadores,  tripulación.  Trad.  Luis de 
Aguirre Fanaique. Madrid: Reus, 1931. p. 43 e 45.
35 Cf. DANJON, Daniel.  Tratado de derecho marítimo: buques, armadores, tripulación. Trad. Luis 
de Aguirre Fanaique. Madrid: Reus, 1931. p. 43 e 45.
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No  mesmo  sentido,  ou  seja,  considerando  o  navio  bem 

móvel especial, Carla Adriana Comitre Gibertoni: 

“(...) em determinadas situações, o navio, apesar de coisa móvel, 

precisa estar subordinado ao regime dos bens imóveis, devido ao 

seu  elevado  valor  e  os  recursos  que  são  movimentados  pela 

atividade marítima.”36 

Conforme foi  dito, esse posicionamento é minoritário.  Pela 

definição de bens móveis dada pela lei brasileira percebe-se o acerto da posição 

dominante – o navio é bem móvel e não bem móvel especial. 

O artigo 82 do Código Civil define bens móveis: “São móveis 

os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 

alteração da substância ou da destinação econômico-social.”37 

Compreende-se, pela leitura desse artigo, que o navio está 

no  grupo  dos  bens  móveis.  Os  seus  elementos  essenciais  –  flutuabilidade  e 

navegabilidade – apontam nesse sentido. Todos os navios deslocam-se de um 

ponto a outro. 

O navio está sujeito ao regime dos bens imóveis somente 

por expressa determinação legal. Juridicamente ele é um bem móvel.38

36 GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito marítimo.  2. ed. atual., rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 48.
37 Artigo 82 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002). BRASIL. PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA.  Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008. Ao comentar esse artigo, Eliane Maria 
Octaviano Martins conclui: “A exegese que emana do dispositivo legal supra indica que o navio deve 
figurar entre os bens móveis.” MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. 
rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 148.

38 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 34 e 36. No mesmo sentido: MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso 
de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 148. RIPERT, 
Georges. Compendio de derecho maritimo. Trad. Pedro G. San Martín. Buenos Aires: Tipografica 
Editora Argentina,  1954.  Título original:  Précis de droit  maritime. p.  35.  SANTOS, Theophilo de 
Azeredo. Direito da navegação: marítima e aérea: doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1968. p. 40. GABALDÓN, José Luis García. Los privilegios maritimos sobre el 
buque. Tese de Doutorado, Universidad Carlos III de Madrid, Madri, Espanha, p. 429, jun. 1992. 
Disponível  em:  <http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2201>.  Acesso  em:  20  jan.  2008. 
ROSAS, José David Enríquez.  El buque:  una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 59. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
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Essa  equiparação  dos  navios  aos  bens  imóveis  por 

exigência expressa da lei, não muda sua natureza jurídica. Eles continuam bens 

móveis:

“(...)  El  que  por  otro  tipo  de  razones  económicas  e 

iusadministrativistas, se le agregen caracteres correspondientes a 

los bienes inmuebles, no afecta su naturaleza intrínseca (esencia 

en movimiento), ni lo hace adoptar un ser sui generis: es pues, un 

bien mueble.”39

Para  J.  Haroldo  dos  Anjos  e  Carlos  Rubens  Caminha 

Gomes, a expressão sui generis é mera redundância.40

Além de bem móvel o navio representa uma res conexa, ou 

seja, é um todo indivisível composto de várias partes e de diversos acessórios.41 

Destarte: 

“Resta evidenciado que não se considera navio a construção não 

finalizada. Juridicamente, navio só é assim considerado depois da 

construção finalizada e devidamente equipado para o exercício da 

atividade de transporte marítimo, fluvial ou lacustre.”42

O navio adquire a qualidade de rex conexa somente após o 

preenchimento  de  dois  requisitos:  a)  construção  acabada;  b)  aptidão  para  o 

transporte marítimo, fluvial ou lacustre. Antes disso, o navio não é considerado 

39 ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 59. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
40 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 34.
41 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 149. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do 
direito marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 48.
42 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, 
SP: Manole, 2008. v. 1. p. 149.
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como tal; juridicamente não existe. Por exemplo: navio naufragado43 e navio com 

construção inacabada44 não são considerados navios. 

Em algumas hipóteses,  expressamente previstas em lei,  o 

navio  é  assemelhado aos  bens imóveis.  Contudo,  essa equiparação em nada 

altera a sua natureza jurídica: os navios mantêm a característica de bens móveis. 

Outra qualidade relativa à natureza jurídica do navio é o fato dele configurar um 

todo indivisível composto de várias partes e de diversos acessórios (res conexa). 

1.1.3Características de individualização

Para o presente item, merecem destaque dois pontos: a) as 

características do navio; b) a comparação dos navios com as pessoas físicas. A 

nacionalidade será vista em separado45, pois além de ser a característica mais 

importante do navio,46 ela constitui o objeto desta dissertação.

O  navio  possui  individualidade  e  identidade.  Esta  é 

composta pelos documentos de bordo, marcações e números de identificação; 

aquela,  pelo  nome,  classe,  tonelagem  e  arqueação.47 Fisicamente,  o  navio  é 

composto  pelos  seguintes  elementos:  casco  e  seus  apêndices,  equipamento 

propulsor, equipamento auxiliar, e acessórios.48

43 “(...)  o  navio  naufragado também não  é  considerado  navio  ou  embarcação,  pois  perdeu  os 
requisitos da flutuabilidade e da navegabilidade,  inerentes a sua destinação.”  MARTINS,  Eliane 
Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. 
v. 1. p. 149.
44 “Um navio em construção, inacabado, não pode ser considerado navio na verdadeira acepção. 
Navio é  uma unidade ou coisa jurídica personalizada.  (...)”  MARTINS,  Eliane Maria  Octaviano. 
Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 149.
45 Item 1.2 deste capítulo.
46 Cf. REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 304. Explica o autor (p. 304): “O navio tem sempre um nome, um porto de 
matrícula, uma  determinada  tonelagem, e  tem  sobretudo  –  em  função  da  matrícula  –  uma 
nacionalidade, que lhe confere o direito de arvorar um pavilhão estatal.” 
47 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 161. “O navio tem uma individualidade, dada pelo nome e a 
nacionalidade.” MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 216. 
“Além da bandeira, o nome, o domicílio, a arqueação e os papéis de bordo (ships papers) servem 
para identificar o navio.” ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual de direito 
internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 410.
48 Cf. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 49.
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Sob o aspecto jurídico, as características mais importantes 

do navio são a nacionalidade,  o porto de inscrição,  o nome, a tonelagem e a 

classe.49 

A  legislação  do  Estado  nacional  do  navio  (Estado  de 

bandeira)  regulamenta  os  documentos  de bordo.  São exemplos  de papéis  de 

bordo (lettres de mer): certificado de nacionalidade, rol de equipagem e diário de 

bordo.50

Porto  de  registro  é  o  local  de  registro  do  navio.  Ele  não 

precisa  necessariamente  ser  um  porto.51 O  porto  de  inscrição  não  indica  a 

nacionalidade do navio;  indica a sua residência ou domicílio.  Por  exemplo:  na 

guerra entre o Irã e o Iraque, havia navios com porto de inscrição do Kwait e 

bandeira dos Estados Unidos da América; Estados sem litoral, como a Suíça e a 

Bolívia, utilizam porto de inscrição de um país limítrofe.52 

A  escolha  do  porto  de  inscrição  cabe  ao  proprietário  do 

navio. No Brasil, na maioria das vezes, ela é feita com base na localização da 

empresa,  dos  serviços  auxiliares  do  porto  e  dos  impostos  estaduais  e 

municipais.53

No Brasil,  a embarcação deve ser  inscrita e registrada.  A 

inscrição do navio é feita na autoridade marítima e o registro da propriedade no 

Tribunal Marítimo.54 Deixar de marcar no casco o porto de inscrição caracteriza 

49 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 33. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito 
marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 49.
50 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 217.
51 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 217.
52 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 32. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito 
marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 54.
53 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 32. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito 
marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 54.

54 Cf. os incisos VI (inscrição) e XVIII (registro) do artigo 2° da LESTA – Lei n° 9.537, de 11 de 
dezembro  de  1997.  BRASIL.  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA.  Homepage  oficial.  Apresenta  a 
legislação nacional, dentre outros. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 
jul. 2008.
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infração punível com  multa ou suspensão do Certificado de Habilitação por até 

trinta dias.55 

O  nome  “(...)  deve  ser  marcado  externamente  em  três 

posições do casco: na proa, a bombordo e a boreste,  e na popa.”56 No Brasil, 

deixar  de  marcar  o  nome  no  casco  constitui  infração  punível  com  multa  ou 

suspensão do Certificado de Habilitação por até trinta dias.57 

A tonelagem indica o tamanho do navio, e não o peso dele 

nem o que pode transportar.58

A  classe  “(...)  é  a  categoria  do  navio  estabelecida  pelas 

condições de navegabilidade observadas pelas sociedades classificadoras.”59 As 

condições ou o estado de navegabilidade se referem a aptidão do navio para 

enfrentar os riscos de uma viagem marítima. As sociedades classificadoras são 

empresas  de  direito  privado  que  emitem  um  certificado  de  classe,60 aceito 

internacionalmente.61

55 Cf. o inciso III do artigo 17 do Decreto n° 2.596, de 18 de maio de 1998. Este decreto regulamenta 
a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em 
águas  sob  jurisdição  nacional.  BRASIL.  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA.  Homepage  oficial. 
Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em:  <http://www.presidencia.gov.br>. 
Acesso em: 06 jul. 2008.

56 ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo.  Rio de 
Janeiro:  Renovar,  1992.  p.  43.  “A individualidade  é  determinada  principalmente  por  um nome, 
marcado em ambos os lados da proa e na popa.” “Proa é a parte anterior do navio. Popa é a parte 
posterior, sendo também designada pela palavra ré.” SANTOS, Theophilo de Azeredo.  Direito da 
navegação: marítima e aérea: doutrina, jurisprudência, legislação. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1968. p. 48.

57 Cf. o inciso III do artigo 17 do Decreto n° 2.596, de 18 de maio de 1998. Este decreto regulamenta 
a Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em 
águas  sob  jurisdição  nacional.  BRASIL.  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA.  Homepage  oficial. 
Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em:  <http://www.presidencia.gov.br>. 
Acesso em: 06 jul. 2008.
58 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 31. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito 
marítimo.  2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 52. “A tonelagem indica o 
tamanho do navio.” MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., 
ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 196.
59 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, 
SP: Manole, 2008. v. 1. p. 203. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito 
marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 52.
60 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 32.
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Arqueação consiste na operação de medição da capacidade 

interior da embarcação, efetuada pelas sociedades classificadoras. Arquear uma 

embarcação significa determinar o seu volume. Ela é importante para a aplicação 

de determinadas normas de navegação, como nas questões sobre o registro, o 

número máximo de passageiros, o controle técnico da construção do navio e a 

incidência de taxas e impostos.62 

O navio e as pessoas humanas possuem certa semelhança. 

Por  isso,  pode  haver  comparação  entre  elas.  Ambos  possuem nacionalidade, 

nome, são batizados e têm madrinha. O navio tem porto de inscrição, a pessoa 

natural domicílio; o navio tem tonelagem, a pessoa física tamanho; o navio tem 

classe e a pessoa física estado de saúde.63

Apesar  dessas  semelhanças,  há  quem pense  em sentido 

contrário. Comparando somente os princípios da nacionalidade, Enrique Helguera 

pondera que o navio e a pessoa natural possuem diferenças e não similitudes. O 

navio pode ter apenas uma nacionalidade, caso contrário comete ato ilícito, sendo 

considerado  pirata  ou  inimigo comum.  Já  a  pessoa  física  pode  possuir  dupla 

nacionalidade ou não possuir nenhuma (apátrida). Além disso, um Estado sem 

litoral pode outorgar nacionalidade aos navios.64 

Mas,  alerte-se,  a  comparação  do  navio  com  as  pessoas 

físicas é apenas figurativa, juridicamente ela não se sustenta. A personificação do 

navio é juridicamente inadmissível: 

“(...)  toda pretensión  que se inspire  em una personificación del 

buque,  i.e.,  a cualquier  dirección que intente una asimilación al 

61 Cf. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 52.
62 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 197-198.
63 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 33.

64 Cf.  HELGUERA,  Enrique.  Condiciones  en las cuales los Estados  conceden a los buques el 
derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional.  Boletín  del  Instituto  de  Derecho Comparado de 
México,  México, n.  32,  p.  75.  Disponível 
em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso em:  11. 
set. 2008.
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significado de la nacionalidad cuando se predica de las personas 

físicas. (...) el buque es objeto y no sujeto de derechos (...)”65 

Mesmo  sendo  semelhante,  em  determinados  pontos,  à 

pessoa humana,  o regime jurídico do navio é o de um bem e não o de uma 

pessoa. Portanto, o navio é objeto e não sujeito de direitos.66 

Em  resumo,  as  características  jurídicas  do  navio  são  a 

nacionalidade, o porto de inscrição, o nome, a tonelagem e a classe.  Para esta 

dissertação,  relevantes são a nacionalidade e o registro.  Frise-se, outrossim, o 

seguinte: o navio é objeto e não sujeito de direitos.

1.1.4Classificação

É muito importante estabelecer a classificação dos navios, 

pois por ela será possível saber sob qual jurisdição o navio se submete.67 Para a 

classificação dos navios serão utilizados os critérios mais relevantes68 – finalidade 

de lucro e natureza do serviço prestado pelo navio. 

Esse  critério  está  disposto  na  Convenção  das  Nações 

Unidas  sobre  o  Direito  do  Mar  de  1982.69 Ela  divide  os  navios  em  quatro 

65 GABALDÓN, José Luis García. Los privilegios maritimos sobre el buque. Tese de Doutorado, 
Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  Madri,  Espanha,  p.  426,  jun.  1992.  Disponível  em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2201>. Acesso em: 20 jan. 2008.

66 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 162. “(...) sem via de dúvida, o navio é objeto e não sujeito do 
direito.” ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992. p. 34. “(...) el buque no puede ni debe ser considerado como un sujeto 
de derechos  y  obligaciones  (...)”  ROSAS,  José David Enríquez.  El  buque:  una introducción  al 
estudio del estatuto jurídico de las embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, 1998. p. 69. Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso 
em: 07. fev. 2007.
67 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 937. Informa o autor, também na p. 937: “A classificação dos 
navios apresenta uma grande importância para o nosso estudo, porque o regime jurídico do navio 
em águas territoriais estrangeiras e no alto-mar vai depender da categoria a que o navio pertencer.” 
68 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri,  SP:  Manole,  2008.  v.  1.  p.  150.  Esclarece  a  doutrinadora,  na  mesma  página:  “A 
classificação dos navios abrange diversidade de critérios de índole jurídica. A utilização do navio é o 
aspecto mais relevante a ser considerado em sua classificação.” No mesmo sentido: “A classificação 
dos navios em públicos e privados é de máxima transcendência nas relações jurídicas dos navios.” 
ANJOS, J. Haroldo dos;  GOMES, Carlos Rubens Caminha.  Curso de direito marítimo.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 40.
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categorias:  navios  de  guerra,  navios  de  Estado  utilizados  para  fins  não-

comerciais, navios de Estado utilizados para fins comerciais e navios mercantes. 

As  duas  primeiras  classes  estão  na  parte  2,  seção  3, 

subseção C – “Normas aplicáveis a navios de guerra e a outros navios de Estado 

utilizados para fins não comerciais”; as duas últimas, na subseção B da seção 3 

da parte 2 – “Normas aplicáveis a navios mercantis e navios de Estado utilizados 

para fins comerciais”.70

De acordo com a natureza do serviço prestado os navios 

classificam-se em (a) navios públicos ou de Estado e (b) privados ou mercantes. 

Aqueles  se subdividem em (a1)  navios  públicos de guerra ou  militares  e (a2) 

públicos civis.71

Conforme Celso D. de Albuquerque Mello: 

“Os navios públicos civis são aqueles que executam um serviço 

público de natureza civil, por exemplo: os navios alfandegários, os 

navios-faróis,  os navios  de saúde e os navios  que transportam 

Chefes de Estado.”72 

No lugar do termo amplo “serviço público de natureza civil” a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 adota “navios de 

69 Cf.  FIORATI,  Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 219. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 
9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 938. ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. 
do Nascimento e.  Manual de direito internacional público.  13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 
408.

70 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, concluída em Montego Bay, Jamaica, em 
10 de dezembro de 1982. Promulgada, no Brasil, pelo Decreto n° 1.530, de 22 de junho de 1995. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
389-390.
71 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 213. MELLO, 
Celso D. de Albuquerque.  Curso de direito  internacional  público.  9.  ed.  rev.  e aum.  Rio de 
Janeiro:  Renovar,  1992.  v.  2.  p.  938.  MARTINS,  Eliane  Maria  Octaviano.  Curso  de  direito 
marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 150-151. FIORATI, Jete 
Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre 
Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 219. 
ANJOS, J. Haroldo dos;  GOMES, Carlos Rubens Caminha.  Curso de direito marítimo.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 36. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre.  Teoria e prática do direito 
marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 70. REZEK, José Francisco. 
Direito internacional público: curso elementar. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 304. 
72 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 214.
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Estado  utilizados  para  fins  não  comerciais”.  Estes  abrangem  os  navios  de 

propriedade do Estado e os fretados ou requisitados por ele.73

Fim  não  comercial  significa  inexistência  de  finalidade  de 

lucro.  Assim,  são  considerados  navios  de  Estado  utilizados  para  fins  não 

comerciais os navios públicos (civis e militares) destinados a serviços sem fins 

lucrativos.74 

Quando o navio público tem finalidade lucrativa, ou seja, é 

empregado numa atividade comercial (por exemplo, transporte de mercadorias ou 

passageiros)  é considerado navio privado.75 A Convenção Internacional  para a 

unificação de certas regras concernentes às imunidades dos navios de Estado, 

firmada em Bruxelas, em 1926, equipara os navios públicos usados no tráfego 

comercial aos navios particulares.76

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 

1982 define os navios de guerra no artigo 29:   

“Artigo 29 – Definição de navios de guerra” 

“Para efeitos da presente Convenção, ‘navio de guerra’  significa 

qualquer navio pertencente às forças armadas de um Estado, que 

ostente  sinais  exteriores  próprios  de  navios  de  guerra  da  sua 

nacionalidade,  sob  o  comando  de  um  oficial  devidamente 

designado pelo Estado cujo nome figure na correspondente lista 

de oficiais ou seu equivalente e cuja tripulação esteja submetida 

às regras da disciplina militar.”77

73 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 214.
74 Cf.  FIORATI,  Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 219.
75 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 36.

76 Cf. o artigo 3° da Convenção Internacional para a unificação de certas regras concernentes às 
imunidades dos navios de Estado, firmada em Bruxelas, em 10 de abril de 1926, por ocasião da 
Conferência  Internacional  de  Direito  Marítimo,  completada  posteriormente  por  um  Protocolo 
Adicional, firmado na mesma cidade, em 24 de maio de 1934. Promulgada pelo Brasil pelo Decreto 
n°  1.126, de 29 de setembro de 1936. BRASIL.  MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 
Homepage  oficial.  Apresenta  a  divisão  de  atos  internacionais,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/quadros.htm>. Acesso em: 08 jul. 2008.
77 Artigo 29 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi 
(org.).  Legislação de direito  internacional.  2.  ed.  São Paulo:  Rideel,  2007.  p.  390.  “Navio de 
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O conceito de navio privado é encontrado na doutrina, pois 

não está expresso na Convenção do Mar de 1982 (e em nenhum outro tratado 

internacional). Para Jete Jane Fiorati “(...) os navios privados são aqueles que se 

dedicam ao comércio ou a um serviço de natureza privada, podendo ter como 

proprietário o Estado, uma empresa estatal ou uma empresa privada.”78

Os navios privados podem ser subdivididos em especiais e 

de  lazer.  Navios  especiais  são  os  empregados  em  serviços  especializados 

(navios  para  lançamentos  de cabos  submarinos,  de salvamento,  rebocadores, 

dragas, quebra-gelos). Navios de lazer são os navios de cruzeiro e os de regata.79

Antigamente, discutia-se se os navios postais eram públicos 

ou privados. Essa discussão ocorria por que alguns Estados (Inglaterra e Itália) 

subvencionavam as tarifas postais para as companhias particulares executarem o 

serviço  postal.  Em  troca  dessa  subvenção  esses  navios  eram  colocados  à 

disposição desses governos em tempo de guerra.80

Hoje,  os  navios  postais  (inclusive  os  de  propriedade  do 

Estado)  são  considerados  navios  privados.81 Mesmo  na  guerra  eles  são 

considerados navios privados.82

Atualmente,  o  critério  utilizado  para  a  classificação  dos 

navios  é  o  da  natureza  do  serviço  prestado.  Segundo  essa  classificação,  os 

navios podem ser públicos (navios de guerra ou públicos civis) ou mercantes. 

guerra é um navio de Estado destinado a fins bélicos, de ataque ou defesa, ou a serviços auxiliares 
da frota de guerra.” ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha.  Curso de direito 
marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 42.
78 FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas  sobre  Direito  do  Mar  de  1982  e  na  jurisprudência  internacional.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 219.
79 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 42.
80 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 215. Informa o 
autor (p. 215): “(...) Na prática, eles [navios postais] normalmente têm um aspecto misto: executam 
ao mesmo tempo um serviço público e um serviço comercial. (...)”
81 Cf.  FIORATI,  Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 220. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
p. 215.
82 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 215.
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1.2NACIONALIDADE

Como dito  acima,  a  nacionalidade é a característica  mais 

importante do navio. Ela é relevante por cinco motivos: a) proteção: o navio será 

protegido  por  seu Estado nacional,  e,  desse modo,  poderá  pedir  ajuda a sua 

respectiva  representação  diplomática  ou  consular;  b)  aplicação  dos  tratados: 

todas as convenções concluídas pelo Estado nacional do navio lhe são aplicáveis; 

c) jurisdição: a qualidade da embarcação determina a lei aplicável;83 d) vigilância: 

o Estado nacional do navio os vigia; e) favores particulares: o Estado nacional do 

navio  lhe  concede  certos  favores  (os  mais  importantes  e  tradicionais  são  a 

navegação interior, a navegação de cabotagem, a pesca e a reserva de carga).84

83 Cf.  MELLO,  Celso D.  de Albuquerque.  Alto-mar. Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2001.  p.  219.  A 
jurisdição também foi apontada por ROSAS, José David Enríquez.  El buque:  una introducción al 
estudio del estatuto jurídico de las embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM, 1998. p. 161. Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso 
em: 07. fev. 2007 e  RIPERT, Georges.  Compendio de derecho maritimo.  Trad. Pedro G. San 
Martín. Buenos Aires: Tipografica Editora Argentina, 1954. Título original: Précis de droit maritime. p. 
51. “Adquirida a nacionalidade, são aplicáveis ao navio todas as leis e convenções internacionais 
ratificadas pelo país do pavilhão.” ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso 
de direito marítimo.  Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 47. “Todos os navios estarão sujeitos aos 
tratados internacionais sobre a navegação celebrados pelo seu Estado nacional, devendo recorrer à 
sua proteção consular e diplomática no estrangeiro.” FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos 
espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na 
jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 221. “La nacionalidad, y con ella la 
jurisdicción, suponen el sometimiento a la ley del pabellón a todos los efectos (...)” GABALDÓN, 
José Luis García. Los privilegios maritimos sobre el buque. Tese de Doutorado,  Universidad 
Carlos  III  de  Madrid,  Madri,  Espanha,  p.  429,  jun.  1992.  Disponível  em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2201>. Acesso em: 20 jan. 2008.
84 Cf. ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de 
las  embarcaciones.  México:  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM,  1998.  p.  161. 
Disponível  em:  <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>.  Acesso  em:  07.  fev.  2007. 
RIPERT, Georges.  Compendio de derecho maritimo.  Trad. Pedro G. San Martín. Buenos Aires: 
Tipografica Editora Argentina, 1954. Título original: Précis de droit maritime. p. 51. Os exemplos de 
favores particulares forem retirados  somente de  ROSAS,  José David Enríquez.  El  buque:  una 
introducción  al  estudio  del  estatuto  jurídico  de  las  embarcaciones.  México:  Instituto  de 
Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM,  1998.  p.  162. Disponível  em: 
<http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007. 
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Todo  o  navio  deve,  obrigatoriamente,  possuir  uma 

nacionalidade.85 Perante o direito internacional os navios desprovidos de registro 

– navios fantasmas – são considerados navios sem nacionalidade.86 

Os navios podem possuir somente uma nacionalidade. Caso 

contrário,  serão  considerados  navios  apátridas  –  sem  nacionalidade.  Assim 

determina a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982:

“ARTIGO 92 – Estatuto dos navios” 

“1. Os navios devem navegar sob a bandeira de um só Estado e, 

salvo  nos  casos  excepcionais  previstos  expressamente  em 

tratados  internacionais  ou  na  presente  Convenção,  devem 

submeter-se,  no  alto-mar,  à  jurisdição  exclusiva  desse  Estado. 

Durante uma viagem ou em porto de escala, um navio não pode 

mudar de bandeira, a não ser no caso de transferência efetiva da 

propriedade ou de mudança de registro.” 

“2.  Um  navio  que  navegue  sob  a  bandeira  de  dois  ou  mais 

Estados, utilizando-as segundo as suas conveniências, não pode 

reivindicar  qualquer  dessas  nacionalidades  perante  um terceiro 

Estado  e  pode  ser  considerado  como  um  navio  sem 

nacionalidade.”87

85 Cf. LACERDA, J. C. Sampaio de. Curso de direito privado da navegação: direito marítimo. 3. 
ed. rev. e atual. por Aurélio Pitanga Seixas Filho. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1984. v. 1. p. 57. 
Além dos navios, os Estados devem atribuir nacionalidade a outros dois bens: às aeronaves e aos 
lança-satélites no espaço extra-atmosférico.  Cf. DAILLIER, Patrick; DINH, Nguyen Quoc; PELLET, 
Alain. Direito internacional público. Trad. Vítor Marques Coelho. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003. Título original: Droit international public. p. 509. 
86 Cf. SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao direito internacional público. 3. ed. 
rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 117. “Un buque no puede carecer de 
nacionalidad;  si no la tuviera sería considerado como un navío  pirata  y el pirata es el enemigo 
comúm. No puede tener una doble nacionalidad, pues estaría sometido a una doble vigilancia.” 
RIPERT, Georges.  Compendio de derecho maritimo.  Trad. Pedro G. San Martín. Buenos Aires: 
Tipografica Editora Argentina, 1954. Título original: Précis de droit maritime. p. 48. “Se um navio 
hastear a seu mastro mais de um pavilhão ou se não hastear nenhum, ele será considerado pela 
Convenção de 1982 como um navio sem nacionalidade e, em conseqüência, não terá a proteção do 
seu  Estado  nacional  e  nem poderá  pedir  a  ele  proteção  diplomática.”  FIORATI,  Jete  Jane.  A 
disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 
Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 221.

87 Artigo 92, 1 e 2, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 410-411. 
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Para  os  navios,  a  nacionalidade  tem  sentido  impróprio. 

Significa dependência a certo regime jurídico. Os navios não são pessoas, são 

coisas. Sendo assim, inexiste vínculo político entre o Estado e o navio.88

A nacionalidade do navio cria uma relação de sujeição do 

bem  com  a  soberania  do  Estado.  O  navio  submete-se  a  determinado 

ordenamento jurídico, desde que cumpridos os requisitos neste estabelecidos.89 A 

afirmação de que o navio tem nacionalidade é uma  fictio iuris com séculos de 

tradição  iusmaritimista.90 Como conseqüência da atribuição de nacionalidade os 

navios passam a ter uma série de direitos e obrigações.91

Por  conseguinte,  o  principal  objetivo  da  atribuição  de 

nacionalidade  ao  navio  é  submetê-lo  à  jurisdição  de  algum  Estado.  “La 

inexistencia  de  tal  relación  jurídica  dejaría  a  los  buques  desprovidos  de  toda 

protección estatal y susceptibles de apropriación inmediata.”92

São três os critérios para a aquisição de nacionalidade pelo 

navio:  a)  o  da  construção;  b)  o  da  nacionalidade  do  proprietário;  c)  o  da 

composição da equipagem (tripulação).93 

88 Cf.  SANTOS,  Theophilo  de  Azeredo.  Direito  da  navegação:  marítima  e  aérea:  doutrina, 
jurisprudência, legislação. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 42.

89 Cf.  GABALDÓN,  José  Luis  García. Los  privilegios  maritimos  sobre  el  buque. Tese  de 
Doutorado,  Universidad Carlos III de Madrid,  Madri, Espanha, p. 428, jun. 1992. Disponível em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2201>. Acesso em: 20 jan. 2008. No mesmo sentido: 
HELGUERA, Enrique. Condiciones en las cuales los Estados conceden a los buques el derecho de 
enarbolar el pabellón nacional. Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México,  México, 
n. 32, p. 74-75. Disponível em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/
dtr7.pdf>.  Acesso  em:  11.  set.  2008.  O  primeiro  autor,  na  mesma  página,  também  utiliza  a 
expressão “simples técnica jurídica” ao se referir à nacionalidade do navio. 
90 Cf. ROSAS, José David Enríquez.  El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de 
las  embarcaciones.  México:  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la  UNAM,  1998.  p.  146. 
Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.

91 Cf.  HELGUERA,  Enrique.  Condiciones  en las cuales los Estados  conceden a los buques el 
derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional.  Boletín  del  Instituto  de  Derecho Comparado de 
México,  México, n.  32,  p.  74-75.  Disponível 
em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso em:  11. 
set. 2008.
92 GABALDÓN, José Luis García. Los privilegios maritimos sobre el buque. Tese de Doutorado, 
Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  Madri,  Espanha,  p.  428-429,  jun.  1992.  Disponível  em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2201>. Acesso em: 20 jan. 2008.

93 Cf. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. e 
ampl.  Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2005.  p.  56.  LACERDA,  J.  C.  Sampaio  de.  Curso de  direito 
comercial marítimo e aeronáutico:  direito privado da navegação. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
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O Brasil adota o critério misto, estabelecendo os seguintes 

requisitos para os navios arvorarem a bandeira brasileira: a) proprietário residente 

ou  domiciliado  no  país  ou  empresa  brasileira;  b)  comandante  e  chefe  de 

máquinas brasileiro; c) no mínimo, dois terços dos tripulantes brasileiros.94

A nacionalidade dos navios apresenta dois aspectos: o de 

direito interno e o de direito internacional. Conforme o primeiro é atribuição de 

cada Estado estabelecer os pressupostos para a aquisição da sua nacionalidade. 

O  segundo,  atinente  ao  direito  internacional,  vincula  os  navios  ao  Estado  da 

bandeira.95

Esses dois aspectos estão contidos no artigo 91, parágrafos 

1° e 2°, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Esse 

artigo tem a seguinte redação:

“Artigo 91 – Nacionalidade dos navios”

“1.  Todo  o  Estado  deve  estabelecer  os  requisitos  necessários 

para a atribuição da sua nacionalidade a navios, para o registro de 

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

Os  navios  possuem  a  nacionalidade  do  Estado  cuja  bandeira 

estejam autorizados a arvorar. Deve existir um vínculo substancial 

entre o Estado e o navio.”

“2.  Todo  o  Estado  deve  fornecer  aos  navios  a  que  tenha 

concedido  o  direito  de  arvorar  a  sua  bandeira  os  documentos 

pertinentes.”96

Para obter nacionalidade, o navio precisa ser registrado em 

algum Estado. É o registro que determina a nacionalidade do navio.97 “Só após o 

1969. v. 1. p. 55. 
94 Cf. os artigos 3°, I; e 4°, da Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997. 
95 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl.  e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 163.
96 SALIBA, Aziz Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
410. Esse artigo, especialmente a questão do vínculo substancial entre o Estado e o navio, será 
visto com mais profundidade no capítulo 3.
97 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl.  e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 162. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. 
Curso de direito marítimo.  Rio de Janeiro:  Renovar,  1992.  p.  43.  GIBERTONI,  Carla Adriana 
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registro da embarcação, estará esta habilitada a arvorar o pavilhão do Estado de 

registro.”98 O  registro  também  confere  validade,  segurança  e  publicidade  à 

propriedade de embarcações.99

No  Brasil,  para  as  embarcações  com  arqueação  bruta 

superior  a  cem toneladas,  é  obrigatório  o  registro  da propriedade no Tribunal 

Marítimo. Entrega-se ao proprietário da embarcação  a Provisão de Registro da 

Propriedade Marítima.100 Este –  Provisão de Registro  de Propriedade Marítima 

(PRPM), documento de bordo obrigatório – prova a nacionalidade do navio.101

O símbolo ou sinal externo do registro da nacionalidade é a 

bandeira ou pavilhão arvorado pelo navio.102 Presume-se que o navio possui a 

nacionalidade  do  Estado  cuja  bandeira  ostenta.  Mas  essa  presunção  não  é 

absoluta, pois a nacionalidade também é provada pelos papéis ou documentos de 

bordo.103 São  exemplos  destes  documentos  o  certificado  de  nacionalidade,  o 

Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005. p. 56. Sobre os tipos de registro, veja o capítulo 3. 
98 ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha.  Curso de direito marítimo.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 43.

99 Cf. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 56. Nesse sentido prevê o artigo 2° da Lei n° 7.652, de 3 de 
fevereiro de 1988: “O registro da propriedade tem por objeto estabelecer a nacionalidade, validade, 
segurança e publicidade  da propriedade de embarcações.”  Essa lei  dispõe sobre  o registro da 
propriedade  marítima  e  dá  outras  providências.  BRASIL.  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA. 
Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008.

100 Cf. o parágrafo único do artigo 3° e o artigo 5° da Lei n° 7.652, de 3 de fevereiro de 1988. Ela 
dispõe sobre o registro da propriedade marítima e dá outras providências. BRASIL. PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA. Homepage oficial. Apresenta a legislação nacional, dentre outros. Disponível em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008.
101 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 162. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. 
Curso de direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 43 e 47.

102 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 217. ANJOS, 
J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha.  Curso de direito marítimo.  Rio de Janeiro: 
Renovar,  1992.  p.  47.  “En  efecto,  ‘el  derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional’,  o  sea  el 
abanderamiento, no es más que una consecuencia del otorgamiento de la nacionalidad al buque. El 
pabellón es, pues, el signo distintivo, aparente, de la nacionalidad y constituye una exteriorización de 
la misma.” HELGUERA, Enrique. Condiciones en las cuales los Estados conceden a los buques el 
derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional.  Boletín  del  Instituto  de  Derecho Comparado de 
México,  México, n.  32,  p.  73.  Disponível 
em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso em:  11. 
set. 2008.

103 Cf.  HELGUERA, Enrique.  Condiciones en las cuales los Estados conceden a los buques el 
derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional.  Boletín  del  Instituto  de  Derecho Comparado de 
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diário de bordo,  o rol  de equipagem.  Neles estão contidos nomes,  endereços, 

funções da equipe marítima.104

Quando o navio perde a nacionalidade de determinado país, 

conseqüentemente perde o direito de ostentar  o pavilhão deste.105 Os Estados 

permitem a mudança de nacionalidade (desnacionalização). Destarte, a aquisição 

de nova nacionalidade acarreta a perda da anterior.106

A  nacionalidade  é  importante  para  determinar  sob  qual 

jurisdição o navio está sujeito.  Cada navio possui somente uma nacionalidade, 

conseqüentemente, está autorizado a arvorar uma só bandeira. Caso contrário, 

surgem alguns problemas quanto à nacionalidade do navio. Esses problemas são 

assunto do próximo item.

1.2.1Problemas relativos à nacionalidade 

Os problemas relacionados à nacionalidade dos navios são 

os seguintes: a) navios desprovidos de nacionalidade (apátridas); b) navios com 

duplo  registro;  c)  usurpação  ou  apropriação  de  pavilhão;  d)  bandeiras  de 

conveniência.

Navio  sem nacionalidade  (apátrida)  é  o  navio  pirata,  sem 

registro.  Há  navios  piratas  principalmente  no  sudeste  asiático  (estreitos  de 

México,  México, n.  32,  p.  73.  Disponível 
em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso em:  11. 
set. 2008.
104 Cf.  FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 220-221.

105 Cf.  HELGUERA, Enrique.  Condiciones en las cuales los Estados conceden a los buques el 
derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional.  Boletín  del  Instituto  de  Derecho Comparado de 
México,  México, n.  32,  p.  73.  Disponível 
em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso em:  11. 
set. 2008.

106 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 192. LACERDA, J. C. Sampaio de. Curso de direito comercial 
marítimo e aeronáutico: direito privado da navegação. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1969. v. 1. p. 
57. 

38

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf


Málaca, de Sunda, e nas rotas de navios com destino ao Japão). Eles assaltam 

os navios comerciais.107 

Os Estados Unidos da América e a Inglaterra submetem às 

suas jurisdições os navios sem nacionalidade.108

Exemplo de navio com duplo registro é aquele registrado em 

um país e depois afretado a casco nu para empresa de outro país.109 José David 

Enríquez Rosas explica o duplo registro no arrendamento a casco nu:

“Así,  se  matricula  el  buque  y  se  inscribe  la  hipoteca  en  un 

determinado país, y luego se suspende la matriculación,  al  solo 

efecto de la gestión del buque, de modo que la hipoteca se regula 

por la ley del Estado de la matrícula originaria, y el ejercicio de la 

navegación, según la legislación del Estado en que el buque se 

inscribe sobre la base del bareboat charter.”110

Para a garantia da segurança da navegação e para que se 

saiba sob qual jurisdição está sujeito o navio, a dupla bandeira é proibida.111 

A usurpação de pavilhão é um delito, um ato fraudulento. Ela 

“(...) se configura cuando un buque que no está legitimado para ello enarbola una 

determinada  bandera  nacional.”112 Essa  modalidade  não  está  prevista 

expressamente  na Convenção das Nações  Unidas  sobre  o Direito  do Mar  de 

1982, mas como se trata de um crime, recebe o mesmo tratamento dos navios 

107 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992. p. 44. Sobre pirataria, vide capítulo 2.

108 Cf.  CABRAL,  María  Ruth.  Aspectos conflictivos relacionados con la nacionalidad del  buque: 
pabellones  de  conveniencia.  Instituto  Universitario  Naval,  Argentina,  p.  12. Disponível  em: 
<www.esgn.edu.ar/cee/Cudemar/Monog06/Aspectos.pdf>. Acesso em: 10. ago. 2007.
109 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992. p. 44.
110 ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 173. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
111 Cf. ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de 
las embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 170-171. 
Disponível em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
112 ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 176. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
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sem nacionalidade. Geralmente, o navio nessas condições não possui todos os 

documentos comprobatórios da nacionalidade exibida.113

A apropriação de pavilhão é duramente castigada, inclusive 

com o confisco do navio.114

Os navios de bandeira de conveniência (sem vínculo efetivo 

com o Estado de registro) serão vistos no capítulo 3.

113 Cf.  CABRAL,  María  Ruth.  Aspectos conflictivos relacionados con la nacionalidad del  buque: 
pabellones  de  conveniencia.  Instituto  Universitario  Naval,  Argentina,  p.  12. Disponível  em: 
<www.esgn.edu.ar/cee/Cudemar/Monog06/Aspectos.pdf>. Acesso em: 10. ago. 2007. DOMÍNGUEZ 
CABRERA, María del  Pino.  Problemas relacionados con la nacionalidad del  buque.  Revista de 
Derecho  (Valdivia), Valdivia,  Chile,  p.  124,  v.  18,  n.  1,  jul.  2005.  Disponível  em: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S071809502005000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 14. out. 2008.

114 Cf.  HELGUERA, Enrique.  Condiciones en las cuales los Estados conceden a los buques el 
derecho  de  enarbolar  el  pabellón  nacional.  Boletín  del  Instituto  de  Derecho Comparado de 
México,  México, n.  32,  p.  73.  Disponível 
em:<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/indercom/cont/32/dtr/dtr7.pdf>.  Acesso em:  11. 
set. 2008.
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CAPÍTULO 2

JURISDIÇÃO DOS NAVIOS NOS ESPAÇOS MARÍTIMOS 
ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOBRE O DIREITO DO MAR DE 1982

1.3CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR DE 

1982

Neste  item  será  feita  uma  breve  explanação  acerca  da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 e a importância 

dela para o Brasil. Deve-se abordá-la por que nela estão codificados todos os 

assuntos objeto deste trabalho: nacionalidade dos navios, espaços marítimos e 

jurisdição. Perceber-se-á a importância dessa Convenção para o direito marítimo. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi 

concluída em Montego Bay, na Jamaica, em 10 de dezembro de 1982. Ela foi 

resultado de longa negociação entre os participantes na busca de consenso para 

solucionar as questões de direito do mar.115 Teve 130 votos a favor, 4 contrários e 

17 abstenções.116 Entrou em vigor internacional em 16 de novembro de 1994.117

115 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 846-847. FERREIRA, Hundrsen de Souza; TORRES, Luiz 
Carlos.  Amazônia  azul:  a  fronteira  brasileira  no  mar.  Marinha do  Brasil,  Brasília,  p.  3,  2005. 
Disponível  em:  <http://www.mar.mil.br/dhn/dhn/amazoniazul.pdf>.  O  primeiro  parágrafo  do 
preâmbulo  da  Convenção  do  Mar  de  1982  assinala:  “Animados  do  desejo  de  solucionar,  num 
espírito de compreensão e cooperação mútuas, todas as questões relativas ao direito do mar e 
conscientes  do  significado  histórico  desta  Convenção  como  importante  contribuição  para  a 
manutenção da paz, da justiça e do progresso de todos os povos do mundo.” SALIBA, Aziz Tuffi 
(org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 381.

116 Os  votos  contrários  foram dos  Estados  Unidos,  de  Israel,  da  Venezuela  e  da  Turquia.  As 
abstenções foram da União Soviética, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, República Democrática 
Alemã,  Bulgária,  Ucrânia,  Bielorrússia,  Reino Unido,  República  Federal  da Alemanha,  Holanda, 
Itália, Grécia, Luxemburgo e Tailândia. Cf. FIORATI, Jete Jane. A Convenção das Nações Unidas 
sobre  Direito  do  Mar  de  1982  e  os  organismos  internacionais  por  ela  criados.  Revista  de 
Informação Legislativa, Brasília, n. 133, p. 133, jan./mar. 1997. 

117 O  artigo  308  da  Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  o  Direito  do  Mar  de  1982  dispõe: 
“ARTIGO 308 – Entrada em vigor. 1. A presente Convenção entra em vigor 12 meses após a data 
de depósito do sexagésimo instrumento de ratificação ou de adesão.”  SALIBA, Aziz Tuffi  (org.). 
Legislação  de  direito  internacional.  2.  ed.  São  Paulo:  Rideel,  2007.  p.  483. O  sexagésimo 
instrumento de ratificação foi  o da Guiana, em 16 de novembro de 1993. Cf.  MEIRA MATTOS, 

http://www.mar.mil.br/dhn/dhn/amazoniazul.pdf


Ela é conhecida como a Lei do Mar, CNUDM, CNUDM III, 

Convenção de Montego Bay,118 III CONFDIMAR119, CONVEMAR120. Nos seus 320 

artigos  e  9  anexos  foram  codificados  diversos  assuntos:  espaços  marítimos, 

conservação  e  gestão  dos  recursos  vivos  do  alto-mar,  área,  autoridade 

internacional  dos  fundos  marinhos,  proteção  e  preservação  do  meio  marinho, 

investigação  científica  marinha,  desenvolvimento  e  transferência  de  tecnologia 

marinha, órgãos de solução de controvérsias, criação do Tribunal Internacional do 

Direito do Mar121.

Essa Convenção é a mais importante, em relação ao direito 

do mar, para a comunidade internacional:

“(...) Sin embargo, tal vez ningún otro tratado internacional tenga 

la  importancia  –  en  este  tema  –  que  la  Convención  de  las 

Naciones Unidas  sobre  el  Derecho del  mar,  aprobado el  30 de 

abril de 1982 por una enorme cantidad de países que le dan una 

amplitud sin precedentes.”122 

Adherbal. O novo direito do mar. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 127.

118 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 49.
119 Cf.  BRASIL.  MINISTÉRIO  DAS RELAÇÕES EXTERIORES.  Homepage  oficial.  Apresenta  a 
divisão  de  atos  internacionais,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/quadros.htm>. Acesso em: 08 jul. 2008.

120 Cf. RANGEL, Vicente Marotta. Direito do mar e solução jurídica de controvérsias: das origens até 
o  século  XIX.  In:  CASELLA,  Paulo  Borba;  et.  al.  (org.)  Direito  internacional,  humanismo  e 
globalidade: Guido Fernando Silva Soares: amicorum discipulorum liber. São Paulo: Atlas, 2008. p. 
470. ROLIM, Maria Helena Fonseca de Souza.  A tutela jurídica dos recursos vivos do mar na 
zona econômica exclusiva. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 54.
121 A área compreende a região dos fundos marinhos e seu subsolo. A área e seus recursos são 
patrimônio comum da humanidade. Cf. os artigos 133, a, e 136, da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar de 1982. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos é a organização 
por intermédio da qual os Estados-Partes organizam e controlam as atividades na área. O princípio 
regente da Autoridade é o da igualdade soberana de todos os seus membros. Cf. o artigo 157, 1 e 3, 
da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982.  Os órgãos de solução de 
controvérsias são estes: 1) Tribunal Internacional do Direito do Mar (o seu Estatuto está contido no 
anexo 6 da Convenção do Mar de 1982); 2) Tribunal Internacional de Justiça; 3) Tribunais Arbitrais; 
4) Tribunais Arbitrais Especiais. Cf. o artigo 287, 1, a, b, c, e d, da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. 
ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 420-421; 431; e 475. 
122 ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 166. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
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Para Adherbal Meira Mattos, as normas da Convenção do 

Mar de 1982 predominam sobre as outras normas internacionais de direito do 

mar.123 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 

1982 tem vocação universal124 e aceitação geral125. O texto dela reúne conceitos 

dos costumes internacionais  e de textos  esparsos.126 Ela “(...)  representa uma 

consolidação genérica das regras atinentes ao direito do mar.”127 Com ela surgiu 

um novo direito do mar.128 

Antes  de entrar  em vigor,  foi  aplicada  de fato  pela  Corte 

Internacional de Justiça e pelos Estados, até mesmo pela Suprema Corte norte-

americana, apesar de os Estados Unidos não terem ratificado a Convenção.129 

123 Cf. MEIRA MATTOS, Adherbal.  O novo direito do mar.  2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 127.

124 Cf. ROLIM, Maria Helena Fonseca de Souza. A tutela jurídica dos recursos vivos do mar na 
zona  econômica  exclusiva.  São  Paulo:  Max  Limonad,  1998.  p.  38.  “(...)  Considerada  a 
‘Constituição do Mar’, ela consagra a visão atual do direito do mar, instituindo coordenadas basilares 
a serem seguidas.”  MARTINS,  Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., 
ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 49. 
125 Cf. o segundo parágrafo do preâmbulo da Convenção do Mar de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi (org.). 
Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 381.

126 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 49.

127 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Responsabilidade internacional e poluição marinha. Revista 
CEJ, Brasília, n. 29, p. 30, abr./jun. 2005. 

128 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri,  SP:  Manole,  2008.  v.  1.  p.  52.  “(...)  O  fator  econômico,  tanto  mais  relevante  quanto 
enfatizado pelo progresso técnico,  haveria de dominar o enfoque do direito do mar nos tempos 
modernos.” REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 1991. p. 303.

129 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Curso de direito internacional público.  9. ed. rev. e 
aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 848. “(...) Atualmente, mesmo os países não signatários 
da  Convenção  adotam e  respeitam os  conceitos  relacionados  com as  definições  dos  espaços 
marítimos e do meio ambiente.” MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. 
ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 52.
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No Brasil, foi ratificada no dia 22 de dezembro de 1988;130 

aprovada pelo Decreto Legislativo n° 5, de 9 de novembro de 1987; e promulgada 

pelo Decreto n° 1.530, de 22 de junho de 1995. 

A Convenção  do Mar  de  1982 trouxe três  conseqüências 

fundamentais para o Brasil: a) a Lei n° 8.617, de 4 de janeiro de 1993; b) o Plano 

de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), de 1988 e 1989; 

c) o programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva (REVIZEE), de 1994.131 

A  legislação  brasileira  –  Constituição  da  República 

Federativa do Brasil de 1988 e a Lei n° 8.617, de 4 de janeiro de 1993 – está em 

sintonia com a Convenção do Mar de 1982.132

Em conclusão, não é necessário hesitar na afirmação de que 

a  Convenção  das  Nações  Unidas  de  1982  é  o  mais  importante  instrumento 

internacional quanto ao direito do mar.

1.4ESPAÇOS MARÍTIMOS

O estudo dos espaços ou domínios marítimos é importante 

em diversos aspectos: para a definição dos limites da jurisdição dos Estados,133 

130 O Brasil foi o 37° país a ratificar a Convenção. Cf. RANGEL, Vicente Marotta. Direito do mar e 
solução jurídica de controvérsias: das origens até o século XIX. In: CASELLA, Paulo Borba; et. al.  
(org.) Direito internacional, humanismo e globalidade: Guido Fernando Silva Soares: amicorum 
discipulorum liber. São Paulo: Atlas, 2008. p. 470.

131 Cf. MEIRA MATTOS, Adherbal.  O novo direito do mar.  2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 127. A Lei n° 8.617, de 4 de janeiro de 1993, dispõe sobre o mar territorial, a zona 
contígua,  a  zona  econômica  exclusiva  e  a  plataforma  continental  brasileiros,  e  dá  outras 
providências. Sobre o LEPLAC vide BRASIL. MARINHA DO BRASIL. Homepage oficial. Apresenta a 
Comissão  Interministerial  para  os  Recursos  do  Mar,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www2.mre.gov.br/dai/quadros.htm>. Acesso em: 08 jul. 2009.

132 Cf.  MEIRA MATTOS, Adherbal.  Direito internacional  público.  2. ed.  atual.  e ampl.  Rio de 
Janeiro:  Renovar,  2002.  p.  153.  MELLO,  Celso  D.  de  Albuquerque.  Direito  constitucional 
internacional:  uma introdução: Constituição de 1988 revista em 1994. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: 
Renovar,  2000.  p.  227.  GONÇALVES,  Joanisval  Brito.  Direitos  brasileiros  de  zona  econômica 
exclusiva  e  de  plataforma  continental  em  torno  do  arquipélago  de  São  Pedro  e  São  Paulo. 
Consultoria  Legislativa  do Senado  Federal,  Brasília,  p.  2,  2002.  Disponível  em: 
<www.senado.gov.br/conleg/artigos/direito/DireitosBrasileirosdeZona.pdf>. Acesso  em:  10  ago. 
2008. O Brasil e o mar no século XXI: relatório aos tomadores de decisão do país. Rio de Janeiro: 
Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, 1998. p. 29. 
133 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992. p. 71.
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pelo papel no equilíbrio do meio-ambiente, como fontes de riquezas econômicas, 

para o lazer e o turismo.134 Neste trabalho, interessa apenas o primeiro aspecto, a 

definição dos limites da jurisdição dos Estados.

Conforme  foi  acima  asseverado,  o  principal  tratado 

internacional  regulador  dos  espaços  marítimos  é  a  Convenção  das  Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar de 1982.135 Ela estabelece, de forma precisa,136 os 

seguintes espaços marítimos: o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica 

exclusiva,  a  plataforma  continental,  as  ilhas  e  as  águas  arquipelágicas,  os 

estreitos e os canais, o alto-mar, e os fundos marinhos. 

Não  serão  vistos  os  fundos  marinhos  e  a  plataforma 

continental.  Eles  não  são  relevantes  para  a  presente  dissertação,  pois 

compreendem o leito e o subsolo das áreas submarinas. 

1.4.1Mar territorial

O  mar  territorial  tem  origem  costumeira.137 Também  é 

chamado de mar litoral,  mar nacional138 e mar jurisdicional.139 A Convenção do 

Mar de 1982 adotou a expressão mar territorial.

134 Cf.  SILVA, Antonio Ruy de Almeida. Globalização e segurança marítima.  In:  VII ENCONTRO 
NACIONAL DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS,  6 a 8 de nov.  2007,  Brasília,  p.  3.  Segurança e 
defesa:  mesa  1.1  riscos  e  ameaças.  Disponível  em: 
<http://sistema.planalto.gov.br/siseventos/viienee/exec/arquivos/.../01SEGURANCAEDEFESA>. 
Acesso em: 11. nov. 2008.
135 Cf. ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e.  Manual de direito internacional 
público.  13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 255. ROLIM, Maria Helena Fonseca de Souza.  A 
tutela  jurídica  dos recursos vivos do mar  na zona econômica  exclusiva.  São Paulo:  Max 
Limonad,  1998.  p.  29.  GONÇALVES,  Joanisval  Brito.  Direitos  brasileiros  de  zona  econômica 
exclusiva  e  de  plataforma  continental  em  torno  do  arquipélago  de  São  Pedro  e  São  Paulo. 
Consultoria  Legislativa  do Senado  Federal,  Brasília,  p.  2,  2002.  Disponível  em: 
<www.senado.gov.br/conleg/artigos/direito/DireitosBrasileirosdeZona.pdf>.  Acesso  em:  10  ago. 
2008.

136 O termo “de forma precisa” foi utilizado por MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito 
marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 49.
137 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Direito constitucional internacional:  uma introdução: 
Constituição de 1988 revista em 1994. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 227.

138 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Curso de direito internacional público.  9. ed. rev. e 
aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 849.

139 Cf.  MEIRA MATTOS, Adherbal.  Direito internacional  público.  2. ed.  atual.  e ampl.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 144.
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Mar  territorial  é  “(...)  a  zona  marítima  localizada  entre  as 

águas interiores e o alto-mar, sobre a qual o Estado exerce a sua soberania.”140 

O  mar  territorial  pertence  à  União.141 O  Estado  costeiro 

exerce soberania sobre o seu espaço aéreo, leito e subsolo. A largura máxima do 

mar territorial é de 12 milhas marítimas.142 A soberania do Estado costeiro no mar 

territorial  sofre  limitação  pelo  direito  de  passagem  inocente  assegurado  aos 

navios de qualquer nacionalidade.

O mar territorial possui até 12 milhas marítimas, no qual o 

Estado costeiro detém soberania.

140 ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 72. 

141 Cf. o inciso VI do artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. CAHALI, 
Yussef  Said  (org.).  Constituição  Federal.  Código  civil.  Código  de  processo  civil.  Código 
comercial. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 38. “Os dispositivos 
sobre  DI  [Direito  Internacional]  do  Mar  da  Constituição  Federal  estão  acordes  com  as  mais 
modernas tendências da ordem jurídica internacional.” MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Direito 
constitucional internacional:  uma introdução: Constituição de 1988 revista em 1994. 2. ed. rev. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 227. Para a realidade brasileira é importante destacar as zonas 
costeiras. “No que tange à perspectiva do espaço, limita-se às zonas costeiras, entendidas como o 
mar  territorial  e  as  faixas  de  terra  que  com ele  possuem contato  ou  desenvolvem atividades 
relacionadas a essas áreas, incluindo os municípios que estejam a cinqüenta quilômetros das linhas 
de  base  do  mar  territorial.”  LUPI,  André  Lipp  Pinto  Basto.  O direito internacional e as zonas 
costeiras.  Jus  Navigandi,  Teresina,  ano  11,  n.  1453,  24  jun.  2007.  Disponível  em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9959>. Acesso em: 2 ago. 2007. A sua definição está 
positivada no artigo 3° do Decreto n° 5.300, de 7 de dezembro de 2004. Este decreto regulamenta a 
Lei n° 7.661, de 16 de maio de 1988. Ela instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 
PNGC, que dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de 
gestão da orla marítima, e dá outras providências. O artigo 3° do citado decreto tem a seguinte 
redação: “Artigo 3°: A zona costeira brasileira, considerada patrimônio nacional pela Constituição de 
1988, corresponde ao espaço geográfico de interação do ar,  do mar e da terra,  incluindo seus 
recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre, com os seguintes 
limites: I – faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das 
linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial;  II – faixa terrestre: 
espaço compreendido pelos limites dos Municípios  que sofrem influência  direta dos fenômenos 
ocorrentes  na  zona  costeira.”  BRASIL.  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA.  Homepage  oficial. 
Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em:  <http://www.presidencia.gov.br>. 
Acesso em: 06 jul. 2008.
142 Cf. os artigos 2°, 2, e 3°da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
383. “Uma milha náutica equivale a 1.853 m.” MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito 
marítimo. 3.  ed.  rev.,  ampl.  e  atual.  Barueri,  SP:  Manole,  2008.  v.  1.  p.  54.  “Modernamente, 
praticamente todos  os Estados,  através de atos unilaterais,  já  estenderam a sua faixa de mar 
territorial para doze milhas, incluindo-se nestes os Estados Unidos da América e o Reino Unido.” 
FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas  sobre  Direito  do  Mar  de  1982  e  na  jurisprudência  internacional.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 72.
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1.4.2Zona contígua

A  zona  contígua  surgiu  na  Inglaterra,  em  1718,  com  a 

promulgação  do  British  Hovering.143 O  principal  motivo  da  elaboração  desse 

espaço  marítimo  é  econômico  –  controle  aduaneiro  e  fiscal  para  evitar  o 

contrabando.144 

A  extensão  máxima  da  zona  contígua  é  de  24  milhas 

marítimas. Nela, na zona contígua ao seu mar territorial, o Estado costeiro pode 

tomar  medidas de fiscalização no seu território  ou mar  territorial  para evitar  e 

reprimir infrações às suas leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração 

ou sanitários.145 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 

1982 não estabelece  o  status  jurídico  da zona contígua.  Para  J.  Haroldo  dos 

Anjos  e  Carlos  Rubens  Caminha Gomes  ela  se  encontra  dentro  do  mar 

territorial;146 para José Francisco Rezek a ela se aplica regime jurídico especial.147 

Possui a zona contígua função administrativa e repressiva, 

na qual o Estado costeiro pode exercer medidas de fiscalização no seu território 

ou mar territorial.

143 Cf. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999. p. 86. 
144 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 904.

145 Cf. o artigo 33, 1, a e b, e 2, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
390. No Brasil, na realidade ela possui 12 milhas marítimas. Cf. MEIRA MATTOS, Adherbal. O novo 
direito do mar. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 159. “(...) a zona contígua tem 
uma função administrativo-repressiva, visando a prossecução da segurança e da implementação do 
interesse  público  do  Estado  (...)”  FIORATI,  Jete  Jane.  A  disciplina  jurídica  dos  espaços 
marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência 
internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 89. 
146 Cf. ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992. p. 75. No mesmo sentido: “A zona contígua – ZC – é considerada área 
de aproximação ao mar territorial, na qual se configura uma zona de segurança onde o Estado 
exerce  função  repressivo-administrativa  de  natureza  fiscal.”  MARTINS,  Eliane  Maria  Octaviano. 
Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 63.

147 Cf. REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 312.
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1.4.3Zona econômica exclusiva

A zona econômica exclusiva tem origem costumeira.148 Ela 

surgiu  da  proclamação  do  presidente  dos  Estados  Unidos,  Henry  Truman, 

realizada  em  1946.  O  então  presidente  norte-americano  desejava  proteger  a 

pesca.149 

A Convenção do Mar de 1982 dá o conceito desse instituto:

“A zona econômica exclusiva é uma zona situada além do mar 

territorial e a este adjacente, sujeita ao regime jurídico específico 

estabelecido na presente  parte,  segundo  o qual  os direitos e a 

jurisdição do Estado costeiro e os direitos e liberdades dos demais 

Estados  são  regidos  pelas  disposições  pertinentes  da presente 

Convenção.”150

A extensão máxima da zona econômica exclusiva são 200 

milhas marítimas. Nela o Estado costeiro possui: a) direitos de soberania para a 

exploração, o aproveitamento, a conservação e a gestão dos recursos naturais, 

vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e 

seu subsolo e outras atividades visando à exploração e o aproveitamento da zona 

para  fins  econômicos,  como  a  produção  de  energia  a  partir  da  água,  das 

correntes  e  dos  ventos;  b)  jurisdição  para  a  colocação  e  utilização  de  ilhas 

artificiais, instalações e estruturas, para a investigação científica marinha e para a 

proteção e preservação do meio marinho.151

148 Cf. ROLIM, Maria Helena Fonseca de Souza. A tutela jurídica dos recursos vivos do mar na 
zona econômica exclusiva. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 146. Afirma a citada autora (p. 146): 
“(...) os debates no âmbito da Terceira Conferência das Nações Unidas sobre Direito do Mar atestam 
a origem consuetudinária do instituto da Zona Econômica Exclusiva, que se fundamenta em prática 
regional latino-americana, posteriormente codificada na CONVEMAR.”

149 Cf. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999.  p.  92-93.  ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G.  E.  do  Nascimento  e.  Manual  de  direito 
internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 271.

150 Artigo 55 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi 
(org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed.  São Paulo:  Rideel,  2007.  p.  397.  “(...)  Zona 
Econômica  Exclusiva  é  uma zona  situada  além do  Mar  Territorial  e  a  este  adjacente,  não se 
estendendo além de duzentas milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se mede a 
largura do Mar Territorial.” ROLIM, Maria Helena Fonseca de Souza. A tutela jurídica dos recursos 
vivos do mar na zona econômica exclusiva. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 49.

151 Cf.  os artigos 56 e 57 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 

48



A Convenção do Mar de 1982 adotou regime especial para a 

zona econômica exclusiva – ela não faz parte do território do Estado costeiro (não 

é mar territorial) nem do alto-mar.152 Na prática, a criação dessa zona conciliou os 

interesses de dois blocos de países: os com intenção de um mar territorial de 200 

milhas e os que queriam maior liberdade de navegação.153

Os recursos naturais da zona econômica exclusiva são bens 

da União.154 Eles “(...) tem relevância estratégica, sobretudo porque é nela que 

são encontrados os principais recursos pesqueiros.”155 

A zona econômica exclusiva pode ter a extensão de até 200 

milhas e o Estado costeiro não possui  soberania sobre ela.  Detém direitos de 

soberania e jurisdição, em determinados aspectos.

1.4.4Ilhas e águas arquipelágicas

O  conceito  de  Estado  arquipélago  e  arquipélago  estão 

descritos  na  Convenção  do  Mar  de  1982.  Aquele  está  assim  conceituado: 

397-398. No Brasil, como o mar territorial tem 12 milhas de largura, na realidade a zona econômica 
exclusiva possui 188 milhas marítimas. Cf. MEIRA MATTOS, Adherbal. O novo direito do mar. 2. 
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 159. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito 
constitucional internacional:  uma introdução: Constituição de 1988 revista em 1994. 2. ed. rev. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 225.

152 Cf. ROLIM, Maria Helena Fonseca de Souza. A tutela jurídica dos recursos vivos do mar na zona 
econômica  exclusiva.  São Paulo:  Max Limonad,  1998.  p.  62.  FIORATI,  Jete Jane.  A disciplina 
jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e 
na  jurisprudência  internacional.  Rio  de  Janeiro:  Renovar,  1999.  p.  118.  MELLO,  Celso  D.  de 
Albuquerque. Direito constitucional internacional: uma introdução: Constituição de 1988 revista em 
1994. 2. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 225. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de 
direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 870. REZEK, 
José Francisco.  Direito internacional  público:  curso elementar.  2.  ed. atual.  São Paulo:  Saraiva, 
1991. p. 312. “O conceito jurídico de zona econômica exclusiva (exclusive economic zone) – ZEE – 
constitui uma das principais inovações da CNUDM III.” MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de 
direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 64.

153 Cf. SILVA, Fernando Quadros da. A Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Revista CEJ, 
Brasília, n. 12, p. 48, set./dez. 2000. 
154 Cf. o inciso V do artigo 21 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. CAHALI, 
Yussef  Said  (org.).  Constituição  Federal.  Código  civil.  Código  de  processo  civil.  Código 
comercial. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 38.

155 GONÇALVES, Joanisval Brito. Direitos brasileiros de zona econômica exclusiva e de plataforma 
continental  em torno  do  arquipélago  de  São Pedro  e  São  Paulo.  Consultoria  Legislativa  do 
Senado  Federal,  Brasília,  p.  3,  2002.  Disponível  em: 
<www.senado.gov.br/conleg/artigos/direito/DireitosBrasileirosdeZona.pdf>.  Acesso  em:  10  ago. 
2008.
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“‘Estado arquipélago’ significa um Estado constituído totalmente por um ou vários 

arquipélagos,  podendo  incluir  outras  ilhas.”156 Arquipélago  está  definido  da 

seguinte forma:

“‘Arquipélago’  significa  um  grupo  de  ilhas,  incluindo  partes  de 

ilhas,  as águas circunjacentes e outros elementos naturais,  que 

estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas ilhas, 

águas e outros elementos naturais formem intrinsecamente uma 

entidade geográfica, econômica e política ou que historicamente 

tenham sido considerados como tal.”157

A soberania  do  Estado  arquipélago  estende-se  às  águas 

encerradas  pelas  linhas  de  base  arquipelágicas  (águas  arquipelágicas),  ao 

espaço aéreo, leito e subsolo, e aos recursos nele existentes.158 No entender de 

Celso D. de Albuquerque Mello o controle sobre a pesca é  a grande vantagem 

para o Estado arquipélago na adoção das águas arquipelágicas.159

A Convenção do Mar de 1982 também define ilha: “Uma ilha 

é uma formação natural  de terra,  rodeada de água,  que fica a descoberto na 

premar.”160

156 Artigo 46, a, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 394. “Estado 
arquipélago  é  o  formado  integralmente  por  um  ou  vários  arquipélagos,  além de  outras  ilhas, 
compreendendo os arquipélagos, ilhas, águas circunjacentes e elementos naturais, formando um 
todo geográfico,  econômico e político ou assim historicamente considerados.”  MEIRA MATTOS, 
Adherbal. O novo direito do mar. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 30.
157 Artigo 46,  b, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 394.
158 Cf. o artigo 49, 1 e 2, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, 
Aziz Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 395.
159 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 863.
160 Artigo 121, 1, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi  (org.).  Legislação  de  direito  internacional.  2.  ed.  São  Paulo:  Rideel,  2007.  p.  418.  “A 
definição tradicional de ilha sempre foi associada à sua definição geográfica: ilha é uma área de 
terra, emersa na maré alta, cercada de água por todos os lados.” FIORATI, Jete Jane. A disciplina 
jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 
1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 151. “Ilhas artificiais e 
plataformas não têm mar territorial próprio. Não o têm tampouco os baixios a descoberto (vale dizer, 
as ilhas que submergem na maré alta), a menos que se encontrem, no todo ou em parte, dentro da 
faixa de águas territoriais do continente ou de uma ilha autêntica; neste caso, a linha de base deverá 
contorná-los.” REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 2. ed. atual. 
São Paulo: Saraiva, 1991. p. 310.
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Os  Estados  arquipélagos  têm  soberania  nas  suas  águas 

arquipelágicas.

1.4.5Estreitos e canais

A Convenção do Mar de 1982 faz menção aos estreitos e 

não aos canais. Mas isso não impede o destaque, neste item, dos dois espaços. 

Afinal, ambos comunicam os mares de dois ou mais Estados. A única diferença 

entre eles é a seguinte: os estreitos são corredores naturais, os canais são obra 

humana. Assim aponta Adherbal Meira Mattos: 

“Ao contrário dos estreitos, que são vias naturais de comunicação 

entre dois mares,  os canais  são vias artificiais  de comunicação 

entre dois mares,  podendo se encontrar  no território de apenas 

um Estado ou entre os territórios de dois ou mais Estados, com o 

fim de facilitar a navegação.”161

Estreito  típico  é  aquele  que  interessa  à  navegação 

internacional.162 Os mais importantes estreitos internacionais são os de Bósforo e 

Dardanelos (acesso do mar Negro ao Mediterrâneo); Magalhães (extremo sul da 

América  –  liga  o  Atlântico  ao  Pacífico);  Gibraltar  (liga  o  Atlântico  ao 

Mediterrâneo).163

A finalidade dos canais  é facilitar  a navegação entre  dois 

mares.164 Assim: “Ao direito internacional só interessam os canais utilizados na 

navegação  internacional  e,  neste  sentido,  podem ser  mencionados  quatro,  ou 

161 MEIRA MATTOS, Adherbal. O novo direito do mar. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008. p. 28. Estreito é “(...) o corredor hídrico cujas águas integram o mar territorial de um ou mais 
Estados, e que assegura a comunicação entre espaços de alto-mar ou zona econômica exclusiva.” 
Canais marítimos são “(...) estreitos artificiais abertos no território de um Estado ou entre dois ou 
mais Estados para permitir ou facilitar a navegação marítima.” MARTINS, Eliane Maria Octaviano. 
Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 74 e 77.

162 Cf. REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 318.

163 Cf. ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e.  Manual de direito internacional 
público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 268. REZEK, José Francisco. Direito internacional 
público: curso elementar. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 319. Este último autor, também 
na p. 319, cita ainda os estreitos dinamarqueses Sund, Belt e Grand Belt (passagem do mar do 
Norte ao Báltico).
164 Cf.  MEIRA MATTOS,  Adherbal.  Direito internacional  público.  2.  ed.  atual.  e ampl.  Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 155. ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual de 
direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 268.
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seja,  os  canais  de  Corinto,  Kiel,  Suez  e  Panamá.”165 Os  três  últimos  estão 

subordinados a regimes internacionais (servidões de passagem).166 

Os estreitos são vias naturais e os canais são vias artificiais 

que visam facilitar a navegação. 

1.4.6Alto-mar

A Convenção do Mar de 1982 adota definição por exclusão 

para o alto-mar. Ele compreende todas as partes do mar não incluídas  na zona 

econômica exclusiva,  no mar territorial  ou nas águas interiores de um Estado, 

nem nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago.167 

O alto-mar é bem de uso comum  (res communis omnium). 

Não  é  uma  res  nullius,  como  foi  teorizado  no  século  XVII.168 É  ilegítima  a 

pretensão  de qualquer  Estado  de submeter  qualquer  parte  do alto-mar  à  sua 

soberania.169 

165 ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G.  E.  do  Nascimento  e.  Manual  de  direito  internacional 
público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 268. Os dois principais canais internacionais são o do 
Panamá e o de Suez. Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. 
rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 77. “O canal de Suez, obra da companhia de 
Ferdinand de Lesseps, foi construído em 1869 no território egípcio, então subordinado à soberania 
do  império  Otomano.  Tem  uma  extensão  de  cento  e  sessenta  quilômetros  planos  e  liga  o 
Mediterrâneo ao oceano Índico, pelo mar Vermelho.”  “O canal do  Panamá – cujos oitenta e um 
quilômetros escalonados em degraus, mediante um sistema de comportas, proporcionam valiosa 
comunicação entre as áreas centrais do Atlântico e do Pacífico – teve sua construção levada a 
termo em 1914.” REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. 
atual. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 320-321.

166 Cf. MEIRA MATTOS, Adherbal.  O novo direito do mar.  2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2008. p. 28.
167 Cf. o artigo 86 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 410. “Parece-
nos preferível dizer que o alto-mar compreende todas as águas situadas além dos limites das águas 
territoriais.”  ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G.  E.  do  Nascimento  e.  Manual  de  direito 
internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 315.
168 Cf.  FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 201. MEIRA MATTOS, Adherbal. O novo direito do mar. 2. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008. p. 46. MEIRA MATTOS, Adherbal. Direito internacional público. 2. ed. 
atual.  e ampl. Rio de Janeiro:  Renovar,  2002. p.  166. ANJOS, J. Haroldo dos;  GOMES, Carlos 
Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 72.
169 Cf. o artigo 89 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 410.
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O alto-mar  deve ser  utilizado para fins pacíficos.  Nele os 

Estados – com ou sem litoral170 – têm as seguintes liberdades: de navegação, de 

sobrevôo,  de colocar  cabos e dutos submarinos,  de construir  ilhas artificiais  e 

outras  instalações  permitidas  pelo  direito  internacional,  de  pesca  e  de 

investigação científica.171

Todos  os  Estados  podem utilizar  o  alto-mar  (bem de uso 

comum), desde que para fins pacíficos. 

1.5JURISDIÇÃO 

No direito processual civil, jurisdição “(...) é atividade do juiz, 

quando aplica o direito, em processo regular, mediante a provocação de alguém 

que exerce o direito de ação.”172 Esse conceito aplica-se ao direito interno, não 

cabe  utilizá-lo  aqui.  Adotar-se-á  o  termo  jurisdição  num  sentido  geral,  mais 

aplicável ao direito internacional. 

Assim, jurisdição significa o exercício exclusivo do Estado no 

seu  território  das  competências  legislativa,  administrativa  e  jurisdicional.173 No 

caso da disciplina jurídica do mar a jurisdição pode ser de três ordens: a) natureza 

administrativa  (registro  e  documentação  dos  navios);  b)  natureza  técnica 

(construção  e  equipamentos);  c)  natureza  social  (questões  trabalhistas  da 

tripulação).174

170 Há 38 Estados sem litoral. Na África são os seguintes: Botswana, Burundi, República Centro-
Africana, Chade, Mali, Niger, Ruanda, Uganda, Burkina Fasso, Zâmbia e Zimbabwe; na América: 
Paraguai e Bolívia; na Ásia: Afeganistão, Butão, Laos, Mongólia, Nepal, Casaquistão, Quirquízia, 
Tadjquistão,  Turcomenistão,  Usbesquistão,  Arzeibadjão  e  Armênia;  na  Europa:  Suíça,  Áustria, 
República  Tcheca,  Eslováquia,  Hungria,  Eslovênia,  Macedônia,  Belarus,  Luxemburgo, 
Liechteinstein, Andorra, San Marino e Vaticano. Desses, oito possuem marinha mercante: Suíça, 
Áustria, República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Paraguai, Máli e Uganda. Cf. FIORATI, Jete Jane. 
A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito 
do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 242.
171 Cf. artigos 87 e 88 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, 
Aziz Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 410.

172 GRECO FILHO, Vicente.  Direito processual civil brasileiro.  19. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2006. v. 1. p. 169.
173 Cf. REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 164.

174 Cf. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
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A Convenção do Mar de 1982 aumentou consideravelmente 

as áreas do mar sujeitas à jurisdição e ao controle dos Estados costeiros.175 Prova 

disso é a criação da zona econômica exclusiva. Ela acarretou a diminuição da 

extensão do alto-mar.176

Os navios, de acordo com a sua classificação e do espaço 

marítimo no qual trafeguem, estão sujeitos a uma das seguintes jurisdições: do 

Estado costeiro, do Estado de bandeira ou universal. Na seqüência deste capítulo 

destacar-se-ão os principais aspectos do assunto elencados na Convenção do 

Mar de 1982.

O regime do alto-mar é o seguinte:

“O alto-mar é regido pela regra de não-interferência, em tempo de 

paz,  isto  é,  o  navio  de  um  Estado  não  pode  interferir  na 

navegação de navio de outro Estado. No alto-mar (...) um navio só 

se encontra submetido à jurisdição do Estado cuja bandeira ele 

arvora.  A  bandeira  do  navio  é  o  critério  empregado  para  se 

regulamentar a utilização do alto-mar.”177 

Os navios públicos (de guerra ou de Estado utilizados em 

serviço  oficial  não  comercial)  no  alto-mar  gozam  de  completa  imunidade  de 

jurisdição em relação a qualquer Estado, salvo o da sua bandeira.178 

1999. p. 207.

175 Cf. FIORATI, Jete Jane. A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e os 
organismos internacionais por ela criados. Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 133, p. 
135, jan./mar. 1997. 
176 Cf.  MELLO,  Celso  D.  de  Albuquerque.  Alto-mar. Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2001.  p.  249. 
ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual de direito internacional público. 
13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 318.
177 MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 40. No mesmo 
sentido: “Cuando un buque se encuentra en alta mar, no hay otra ley territorial posible que la ley del 
pabellón. Por lo tanto hay que aplicar esta ley a los hechos que se producen a bordo y que acarrean 
consecuencias jurídicas.”  RIPERT, Georges.  Compendio de derecho maritimo.  Trad. Pedro G. 
San  Martín.  Buenos  Aires:  Tipografica  Editora  Argentina,  1954.  Título  original:  Précis  de  droit 
maritime.  p.  57.  ANJOS,  J.  Haroldo  dos;  GOMES,  Carlos  Rubens Caminha.  Curso de direito 
marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 49 e 51. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos 
espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na 
jurisprudência  internacional.  Rio de Janeiro:  Renovar,  1999.  p.  232.  MARTINS,  Eliane Maria 
Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 
78.  ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G.  E.  do  Nascimento  e.  Manual  de  direito  internacional 
público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 411.
178 Cf.  os artigos 95 e 96 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
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Essa imunidade de jurisdição dos navios públicos engloba a 

esfera civil (arresto, seqüestro e detenção) e a penal. A imunidade é igual para os 

navios  de  guerra  e  para  os  públicos  civis,  exceto  na  concessão  de  asilo 

diplomático a perseguidos políticos. Somente aos navios de guerra é permitida a 

concessão de asilo.179 

A  Convenção  do  Mar  de  1982  adotou  o  princípio  da 

jurisdição do Estado de bandeira. Por conseguinte, a jurisdição penal sobre os 

navios privados (mercantis ou de Estado utilizados para fins comerciais) no alto-

mar só pode ser exercida pelo Estado de bandeira do navio.180 

Entretanto, o princípio da jurisdição do Estado de bandeira 

no alto-mar não é absoluto. Comporta duas exceções: o direito de visita e o direito 

de perseguição. 

O direito de visita e o direito de perseguição (hot pursuit) só 

podem ser efetuados por navios de guerra. O primeiro, quando existem motivos 

razoáveis  para  suspeitar  das  seguintes  condutas  do navio:  a)  é  pirata;  b)  faz 

tráfico  de  escravos;  c)  efetua  transmissões  não  autorizadas;  d)  não  tem 

nacionalidade;  e) tem a mesma nacionalidade do navio de guerra,  mas arvora 

bandeira estrangeira ou se recusa a içar a sua bandeira. O segundo, quando as 

autoridades  competentes  do  Estado  costeiro  tiverem  motivos  fundados  para 

acreditar  que  o  navio  infringiu  as  suas  leis  e  regulamentos.  O  início  da 

412.

179 Cf. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999. p. 228-229.

180 Cf.  o artigo 97, 1 e 3, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
412. Esse artigo e seus parágrafos 1 e 3 (retirados do mesmo livro e da mesma página) têm a 
seguinte redação: “ARTIGO 97 – Jurisdição penal em caso de abalroamento ou qualquer outro 
incidente  de  navegação”  “1.  Em  caso  de  abalroamento  ou  de  qualquer  outro  incidente  de 
navegação ocorrido a um navio no alto-mar que possa acarretar uma responsabilidade penal ou 
disciplinar para o capitão ou para qualquer outra pessoa ao serviço do navio, os procedimentos 
penais e disciplinares contra essas pessoas só podem ser iniciados perante as autoridades judiciais 
ou administrativas do Estado de bandeira ou perante as do Estado do qual essas pessoas sejam 
nacionais.” “3. Nenhum apresamento ou retenção do navio pode ser ordenado, nem mesmo como 
medida de investigação, por outras autoridades que não as do Estado de bandeira.”
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perseguição  deve  ser  nas  águas  territoriais  do  Estado  costeiro  e  só  pode 

continuar fora dela se não houver interrupção.181

A  Convenção  do  Mar  de  1982  nada  diz  em  relação  à 

jurisdição dos navios públicos em mar territorial de outro Estado. Apenas exige 

que os navios  de guerra cumpram as leis e regulamentos  do Estado costeiro 

relativos à passagem inocente. No caso de descumprimento, o Estado costeiro 

pode exigir a saída imediata do navio de guerra.182  

Apesar da falta de norma expressa a respeito, pode-se dizer 

que os navios públicos conservam seus privilégios e imunidades em mar territorial 

estrangeiro: 

“Se o navio de guerra goza de imunidades nas águas interiores 

(onde o Estado costeiro tem soberania mais completa), com muito 

mais  razão  e  pelo  mesmo  fundamento  ele  as  possui  no  mar 

territorial.”183

O Estado costeiro,  no seu mar territorial,  exerce jurisdição 

civil  e  criminal  em  relação  aos  navios  privados  estrangeiros.184 No  Brasil,  a 

competência para julgar os crimes cometidos a bordo de navios, salvo os crimes 

militares, é da Justiça Federal.185

O exercício  dessa jurisdição por  parte  do Estado costeiro 

comporta  três  exceções:  a  passagem  inofensiva  ou  inocente,  os  navios  em 

181 Cf. os artigos 110, 1 e 2; e 111, 1 e 5, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 
2007. p. 415-416.
182 Cf. o artigo 30 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 390.

183 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 947. No mesmo sentido: MEIRA MATTOS, Adherbal. O novo 
direito do mar. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 23. 
184 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 853. No mesmo sentido dispõe o artigo 25, 1, da Convenção 
do Mar de 1982:  “ARTIGO 25 – Direitos de proteção do Estado costeiro. 1. O Estado costeiro 
pode tomar, no seu mar territorial, as medidas necessárias para impedir toda a passagem que não 
seja inocente.” SALIBA, Aziz Tuffi  (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: 
Rideel, 2007. p. 388.

185 Cf. o inciso IX do artigo 109 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. CAHALI, 
Yussef  Said  (org.).  Constituição  Federal.  Código  civil.  Código  de  processo  civil.  Código 
comercial. 9. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 88.
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desgraça, e os navios que entram em um porto estrangeiro em virtude do mau 

tempo.186

A  Convenção  do  Mar  de  1982  não  permite  ao  Estado 

costeiro exercer jurisdição penal sobre navios estrangeiros quando estes realizam 

passagem  inofensiva  no  mar  territorial  daquele.  Permite,  excepcionalmente,  e 

desde  que  haja  notificação  do  representante  diplomático  ou  do  funcionário 

consular  do Estado de bandeira,  em quatro casos:  a)  a infração criminal  tiver 

conseqüências para o Estado costeiro; b) a infração criminal perturbar a paz ou a 

ordem do país; c) o capitão do navio, o representante diplomático ou o funcionário 

consular do Estado de bandeira solicitar a assistência das autoridades locais; d) 

forem necessárias medidas para a repressão do tráfico ilícito de estupefacientes 

ou de substâncias psicotrópicas.187

A passagem é inofensiva quando não prejudica a paz, a boa 

ordem ou a segurança do Estado costeiro. Ela deve ser contínua e rápida.188 O 

direito  de  passagem  inocente  “(...)  cria  uma  situação  intermediária  entre  a 

liberdade  de navegação,  princípio  válido  em alto-mar,  e  a  jurisdição  territorial 

plena.”189 

186 As duas últimas exceções foram retiradas de MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito 
internacional público.  9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 944. Quanto à 
passagem inocente, vale mencionar a seguinte situação: “(...) o Estado brasileiro exerce soberania 
sobre o seu mar territorial, no entanto, nos termos da Convenção da ONU sobre Direitos do Mar, o 
Brasil admitiu limitações no poder soberano, em especial no que concerne à denominada passagem 
inocente; esta limitação atinge sua jurisdição penal sobre navios dedicados à exploração de jogos de 
azar que se encontrem na situação de passagem inocente (...)” SOUZA, João Ricardo Carvalho de. 
Estudo sobre mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva. Consultoria Legislativa da 
Câmara  dos  Deputados,  Brasília,  p.  9,  jun.  2001.  Disponível  em: 
<http://apache.camara.gov.br/portal/arquivos/Camara/internet/publicacoes/estnottec/pdf/105053.pdf>
. Acesso em: 20. nov. 2008.

187 Cf. os artigos 27, 1 e 3; e 28, 1, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 
1982. SALIBA, Aziz Tuffi  (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 
2007. p. 389. Sobre funções consulares relativas aos navios estrangeiros vide o artigo de MUNIZ, 
Rafael.  Funções  consulares  relativas  aos  navios  estrangeiros.  Revista  Eletrônica  Direito  e 
Política,  Itajaí  (SC),  v.  2,  n.  3,  3º  quadrimestre  de  2007.  Disponível  em: 
<www.univali.br/direitoepolitica>. p. 650-664.
188 Cf. os artigos 18, 2; e 19, 1, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
386.

189 LUPI,  André Lipp Pinto Basto.  O direito internacional e as zonas costeiras.  Jus Navigandi, 
Teresina, ano 11, n. 1453, 24 jun. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?
id=9959>. Acesso em: 2 ago. 2007.
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O Estado costeiro pode apresar e realizar investigações a 

bordo de navio estrangeiro (privado) que passe pelo seu mar territorial procedente 

de  águas  interiores,190 pois  nestas  inexiste  direito  de  passagem  inocente.  O 

Estado costeiro tem soberania absoluta nesse espaço marítimo.191

Águas interiores são: 

“(...) as baías, os golfos, as águas sobre as quais se encontram as 

instalações portuárias permanentes, a foz em delta dos rios, e as 

águas  encerradas pelas  linhas  de base delimitadoras  de águas 

arquipélagas.”192

A Convenção do Mar de 1982 também faz referência, nos 

artigos 37 a 44, à passagem em trânsito. Sua definição está disposta no parágrafo 

2° do artigo 38:

“‘Passagem  em  trânsito’  significa  o  exercício,  de  conformidade 

com  a  presente  parte,  da  liberdade  de  navegação  e  sobrevôo 

exclusivamente  para  fins  de  trânsito  contínuo  e  rápido  pelo 

estreito entre uma parte do alto-mar ou de uma zona econômica 

exclusiva e uma outra parte do alto-mar ou uma zona econômica 

exclusiva. Contudo, a exigência de trânsito contínuo e rápido não 

impede  a  passagem  pelo  estreito  para  entrar  no  território  do 

Estado  ribeirinho  ou  dele  sair  ou  a  ele  regressar  sujeito  às 

condições que regem a entrada no território desse Estado.”193

As duas principais diferenças entre a passagem em trânsito 

e a passagem inocente são as seguintes: esta diz respeito somente aos navios e 

190 Cf. o artigo 27, 2, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, 
Aziz Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 389.
191 Cf.  FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 78. REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 2. 
ed.  atual.  São  Paulo:  Saraiva,  1991.  p.  306-307.  ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G.  E.  do 
Nascimento e. Manual de direito internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 263.
192 FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas  sobre  Direito  do  Mar  de  1982  e  na  jurisprudência  internacional.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 78.

193 Parágrafo 2° do artigo 38 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
391-392.
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tem lugar no mar territorial; aquela, aos navios e as aeronaves, sendo aplicável 

nos estreitos e canais.194

Na zona contígua e na zona econômica exclusiva os navios 

públicos  conservam  sua  imunidade  de  jurisdição.  Já  os  navios  privados 

estrangeiros – na zona contígua – estão submetidos aos regulamentos sanitários, 

fiscais,  tributários  e  de  imigração  do  Estado  costeiro;  na  zona  econômica 

exclusiva,  estão  submetidos  à  jurisdição  do  Estado  de  bandeira.195 Porém  o 

Estado costeiro,  caso seus direitos  na zona econômica sejam desrespeitados, 

poderá deter os navios privados.196 

O  navio  pirata,  no  alto-mar,  está  sujeito  à  jurisdição 

universal.  Qualquer  Estado  pode  apresá-lo,  bem como prender  as  pessoas  e 

apreender  os  bens encontrados a bordo dele.  O julgamento  do caso cabe ao 

Estado que efetuou o apresamento.197 

Navio  pirata  é  aquele  utilizado  para  o  cometimento  de 

qualquer ato de pirataria.198 O apresamento por pirataria só pode ser efetuado (a) 

pelos navios de guerra ou (b) pelos navios a serviço de um governo e autorizados 

para essa tarefa.199

194 O raciocínio foi feito com base nos artigos 17; 37; 38, 2; e 39 da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. 
ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 386 e 391-392. Outras diferenças são apontadas por Celso D. de 
Albuquerque Mello: “Alguns comentários podem ser formulados no tocante às diferenças entre a 
passagem inocente e a passagem de trânsito no citado texto convencional. Aquela não se aplica as 
aeronaves e esta sim. A competência do Estado costeiro na passagem de trânsito é menor do que 
na  passagem inocente.  Não  há  qualquer  norma  expressa  obrigando  o  submarino  a  exercer  a 
passagem de trânsito na superfície. Na passagem inocente não há a criação de rotas de navegação 
marítima. A convenção de 1982 menciona no caso do direito de passagem inocente o direito de 
parar e ancorar nos casos de acidente de navegação, força maior ou perigo iminente. Este direito se 
aplica a todos os navios, inclusive os de guerra. Na passagem de trânsito não há qualquer menção 
expressa  a  este  direito.”  MELLO,  Celso  D.  de  Albuquerque.  Curso  de  direito  internacional 
público. 9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 856.
195 Cf.  FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 231.
196 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 948.
197 Cf. o artigo 105 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 414.
198 Cf. o artigo 103 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 413.
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Pirataria é:

“(...) a) Todo o ato ilícito de violência ou de detenção ou todo o ato 

de depredação cometidos, para fins privados, pela tripulação ou 

pelos passageiros de um navio ou de uma aeronave privados, e 

dirigidos  contra:  i)  Um navio  ou uma aeronave em alto-mar  ou 

pessoas  ou  bens  a  bordo  dos  mesmos;  ii)  um  navio  ou  uma 

aeronave, pessoas ou bens em lugar não submetido à jurisdição 

de  algum  Estado;  b)  Todo  o  ato  de  participação  voluntária  na 

utilização de um navio ou de uma aeronave, quando aquele que o 

pratica tenha conhecimento de fatos que dêem a esse navio ou a 

essa aeronave o caráter de navio ou aeronave pirata; c) Toda a 

ação  que  tenha  por  fim  incitar  ou  ajudar  intencionalmente  a 

cometer um dos atos enunciados nas alíneas a ou b.”200

Os atos de pirataria perpetrados por navio de guerra ou de 

Estado, cuja tripulação tenha se amotinado, são equiparados a atos cometidos 

por navio privado.201

O navio pirata pode conservar a sua nacionalidade. A perda 

ou  a  manutenção  dela  deve  ser  feita  de  acordo  com  a  lei  do  Estado  de 

nacionalidade do navio.202 

199 Cf. o artigo 107 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.). Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 414.
200 Artigo 101 e alíneas, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, 
Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 413. A 
pirataria não deve ser confundida com o motim. “O motim é outro instituto que deve ser distinguido 
da pirataria. Ele pode ocorrer em navios públicos e privados, bem como ser feito por tripulantes e 
passageiros. O motim não visa a se apoderar do barco para fins pessoais, nem mesmo ameaça a 
segurança da navegação. O motim é considerado mais uma questão disciplinar.” MELLO, Celso D. 
de Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 130.

201 Cf. o artigo 102 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi  (org.).  Legislação de direito internacional.  2.  ed.  São Paulo:  Rideel,  2007.  p.  413.  “Não 
constitui pirataria, exatamente por faltar-lhe o requisito dos ‘fins privados’, a apropriação temporária 
de  um navio  a  título  de  manifesto  político,  qual  ocorreu  em 1961,  no  litoral  brasileiro,  com o 
transatlântico  português  Santa  Maria,  tomado  pelos  opositores  do  regime  salazarista,  sob  a 
orientação do general Humberto Delgado.” REZEK, José Francisco. Direito internacional público: 
curso elementar. 2. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 317.
202 Cf. o artigo 104 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. SALIBA, Aziz 
Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 414. “(...) Na 
verdade, o navio pirata não perde a sua nacionalidade; o que ele perde é a proteção do seu Estado 
nacional.” MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e 
aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 916.
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A pirataria e a repressão a ela são muito antigas.203 Hoje, ela 

ainda existe, principalmente no Chifre da África. Esse lugar “(...) é o ponto mais 

perigoso para a navegação marítima, concentrando um terço de todos os ataques 

de piratas efetuados no mundo.”204

Os piratas modernos estão estruturados de forma similar às 

organizações criminosas. Seqüestram os ocupantes dos navios e cobram resgate 

para libertá-los. Objetivam conseguir dinheiro. Até abril deste ano, negociava-se o 

resgate de 300 marinheiros e vinte embarcações.205

Para a determinação da jurisdição dos navios é importante 

especificar sua classificação e o espaço marítimo no qual navegam. Dependendo 

disso – classificação e espaço – os navios estarão sujeitos à jurisdição do Estado 

costeiro, ou do Estado de bandeira, ou à universal. 

203 Cf.  MELLO,  Celso D. de Albuquerque.  Alto-mar. Rio de Janeiro:  Renovar,  2001. p.  117.  O 
referido autor (p. 117) informa a origem da palavra pirata. Ela vem do grego peiratos – o que procura 
aventuras, e por extensão ladrão do mar.

204 FAVARO, Thomaz. A nova era da pirataria: os ataques a navios de carga no Chifre da África são 
agora o negócio mais rentável da Somália, um país sem lei, sem governo e sem riquezas. Revista 
Veja, São Paulo, edição 2109, ano 42, n. 16, p. 79, 22 abr. 2009.

205 Cf. FAVARO, Thomaz. A nova era da pirataria: os ataques a navios de carga no Chifre da África 
são agora o negócio mais rentável da Somália, um país sem lei, sem governo e sem riquezas. 
Revista Veja,  São Paulo, edição 2109, ano 42, n. 16, p. 79 a 82, 22 abr. 2009. Os piratas são 
compostos por ex-pescadores (conhecem o mar), ex-soldados (conhecimento militar), e ex-técnicos 
em informática  (operam equipamentos  eletrônicos,  como  GPS e  telefones  por  satélite).  Cf.  A 
GUERRA contra os piratas da Somália: como é possível que ainda existam bandidos com métodos 
de séculos passados. Revista da Semana, São Paulo, edição 84, ano 3, n. 15, p. 11, 23 abr. 2009. 
“No ano passado, os piratas faturaram 150 milhões de dólares em resgates (...)” FAVARO, Thomaz. 
A nova era da pirataria: os ataques a navios de carga no Chifre da África são agora o negócio mais 
rentável  da Somália, um país sem lei,  sem governo e sem riquezas. Revista Veja,  São Paulo, 
edição 2109, ano 42, n. 16, p. 82, 22 abr. 2009.
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CAPÍTULO 3

NAVIOS DE BANDEIRA DE CONVENIÊNCIA

1.6ESPÉCIES DE REGISTRO

Conforme  visto  anteriormente,  a  nacionalidade  é 

determinada pela bandeira que o navio arvora. A bandeira é resultado do registro 

do navio, de livre escolha por parte do proprietário ou armador. O navio, após o 

registro e a aquisição de nacionalidade, fica submetido à jurisdição do Estado do 

pavilhão.

Esse  vínculo  com  determinado  país  acarreta  quatro 

conseqüências  substanciais  ao  navio:  1)  cumprimento  das  normas  fiscais, 

financeiras  e  empresariais;  2)  cumprimento  dos  tratados  internacionais  sobre 

segurança  marítima;  3)  respeito  à  legislação  sobre  a  tripulação  do  navio  e 

condições de emprego dela; 4) proteção naval do Estado de registro.206 

206 Cf. ANAVE. Homepage oficial. Apresenta artigos e revistas, dentre outros. El marco normativo de 
la  economía  marítima.  Cuaderno  Profesional  Marítimo,  ANAVE,  n.  228,  p.  9-10,  fev.  2003. 
Disponível  em: <http://www.anave.es/Vinc%20Recientes/El%20marco%20normativo%20de%20la
%20economia%20maritima.PDF>. Acesso em: 20. dez. 2008.
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Há duas espécies de registro: a) o nacional, subdividido em 

primeiro registro e segundo registro (este subdividido em especial e off-shore); e b) 

o aberto (bandeiras de conveniência). 

No primeiro registro, também chamado de registro fechado, 

clássico  ou  convencional,  a  nacionalidade  do  navio  e  a  do  proprietário  dele 

coincide.  Efetivamente existe um vínculo genuíno entre o Estado e o navio.  A 

legislação dos Estados adotantes desse tipo de registro exige que a propriedade 

do navio seja de nacionais do Estado de registro.207 O navio está submetido à 

legislação financeira, mercantil e trabalhista do Estado de registro e este exige o 

cumprimento das normas de segurança por parte daquele.208 

O segundo registro ou registro internacional foi criado para reagir às 

bandeiras  de  conveniência.  A  legislação  dos  Estados  que  permitem o  segundo  registro 

oferecem isenção de tributos e de cargas fiscais e sociais e liberdade aos armadores para 

contratar a tripulação.209 Os três primeiros segundos registros foram o da Noruega 

(NIS), 1987, o da Dinamarca (DIS), 1988, e o da Alemania (ISR ou GIS), 1989. 

Depois veio o de Portugal (Madeira), 1989, Luxemburgo, 1990, España (REC), 

207 Cf. LAVALLE, Manuel Carlier de. El registro especial de Canarias. Ventajas y siuación hoy. 
In:  CONGRESO MARÍTIMO ABANDERAMIENTO, MATRICULACIÓN Y REGISTRO DE BUQUES 
EN ESPAÑA.  RÉGIMEN REGISTRAL DE INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES DE CARTAS Y 
GRAVÁMENES,  2002,  Tenerife,  p.  2.  Disponível  em:  <http://www.anave.es/Vinc
%20Recientes/RECponenciaSEP02.pdf>. Acesso em: 20. jan. 2009.

208 Cf. ANAVE. Homepage oficial. Apresenta artigos e revistas, dentre outros. El marco normativo de 
la  economía  marítima.  Cuaderno  Profesional  Marítimo,  ANAVE,  n.  228,  p.  10-11,  fev.  2003. 
Disponível  em: <http://www.anave.es/Vinc%20Recientes/El%20marco%20normativo%20de%20la
%20economia%20maritima.PDF>. Acesso em: 20. dez. 2008.
209 Cf. DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino. El registro especial de buques de Canarias. Revista 
electrónica de Derecho (Universidad de La Rioja), La Rioja, Espanha, p. 105-106, n. 2, jun. 2004. 
Disponível  em:  <http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero2/dominguez.pdf>.  Acesso  em:  20. 
mar.  2008.  “(...)  países  que  antigamente  tinham  grande  frota  mercante  e  viram  seus  navios 
transferirem-se  para  bandeiras  de  conveniência  resolveram  criar  um  segundo  registro,  que 
denominaram  de  Registro  Internacional,  em  comparação  com  o  normal,  chamado  de  registro 
nacional  ou  primeiro  registro.  O objetivo  é  que,  oferecendo  quase  as  mesmas  vantagens  das 
bandeiras de conveniência, os navios de propriedade de armadores de sua nacionalidade voltassem 
a se inscrever  no país,  nesse segundo registro.  (...)”  ANJOS,  J.  Haroldo dos;  GOMES,  Carlos 
Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. p. 45.
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1992, Italia (2000).210 Os segundos registros norueguês e alemão são os mais 

importantes mundialmente.211

Os objetivos dos Estados com o segundo registro são os seguintes: 

impedir a evasão da frota nacional para os países de registro aberto; fortalecer a 

marinha  mercante  nacional;  retorno  dos  navios  registrados  nos  países  de 

bandeiras de conveniência; maior desenvolvimento da indústria da navegação.212 

O segundo registro nacional, como dito anteriormente, divide-se em 

especial e off-shore. Aquele está situado dentro do território do Estado (registro especial de 

Canárias, na Espanha; registro internacional de navios da Alemanha); este – off-shore – está 

localizado em território ou possessão ultramar (por exemplo, segundo registro do território 

antártico francês, situado nas Ilhas Kerguelen, e segundo registro britânico – ilhas Malvinas). 

Ambos – especial e off-shore – podem adotar o modelo aberto (permite o registro de navios 

de propriedade de estrangeiros) ou fechado (não permite o registro de navios de propriedade 

de estrangeiros).213

210 Cf. LAVALLE, Manuel Carlier de. El registro especial de Canarias. Ventajas y siuación hoy. 
In:  CONGRESO MARÍTIMO ABANDERAMIENTO, MATRICULACIÓN Y REGISTRO DE BUQUES 
EN ESPAÑA.  RÉGIMEN REGISTRAL DE INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES DE CARTAS Y 
GRAVÁMENES,  2002,  Tenerife,  p.  6.  Disponível  em:  <http://www.anave.es/Vinc
%20Recientes/RECponenciaSEP02.pdf>.  Acesso  em:  20.  jan.  2009. “El  Registro  internacional 
francés fué creado en el año 2005 con el objetivo de mejorar la competitividad del pabellón francés.” 
ANAVE. Homepage oficial. Apresenta artigos da asociación de navieros españoles, dentre outros. El 
registro internacional francés (RIF). Boletín Informativo ANAVE, n. 481, p. 1, dez. 2008. Disponível 
em: <http://www.anave.es/Vinc%20Tribuna/Trib%20Prof%20dic%2008.pdf>.  Acesso  em:  11.  fev. 
2009.

211 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 182.

212 Cf. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. 
e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 63.

213 Cf.  DOMÍNGUEZ CABRERA,  María  del  Pino.  El  registro  especial  de  buques  de  Canarias. 
Revista electrónica de Derecho (Universidad de La Rioja), La Rioja, Espanha, p. 101, n. 2, jun. 
2004. Disponível em: <http://www.unirioja.es/dptos/dd/redur/numero2/dominguez.pdf>.  Acesso em: 
20.  mar.  2008. LAVALLE,  Manuel  Carlier  de.  El  registro  especial  de  Canarias.  Ventajas  y 
siuación hoy. In: CONGRESO MARÍTIMO ABANDERAMIENTO, MATRICULACIÓN Y REGISTRO 
DE BUQUES EN ESPAÑA. RÉGIMEN REGISTRAL DE INSCRIPCIONES Y ANOTACIONES DE 
CARTAS  Y  GRAVÁMENES,  2002,  Tenerife,  p.  6.  Disponível  em:  <http://www.anave.es/Vinc
%20Recientes/RECponenciaSEP02.pdf>.  Acesso  em:  20.  jan.  2009. “Los  segundos  registros 
incluyen, por una parte, los ‘registros offshore’ pertenecientes a territorios que gozan de una mayor o 
menor autonomía en relación con un Estado miembro y, por otra parte, los ‘registros internacionales’ 
directamente vinculados al Estado que los ha creado.” ANAVE. Homepage oficial. Apresenta artigos 
e documentos sobre direito marítimo, dentre outros.  Comunicación C(2004) 43 de la Comisión – 
Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo. Diario Oficial de la Unión 
Europea, C 13/03, p. 1, 17 jan. 2004. Disponível em:<http://www.anave.es/Vinc%20Otros/Directrices
%20ayudas%20de%20estado%20al%20transp-marit.Dic03.pdf>. Acesso em: 10. jan. 2009.
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Em 1997 o Brasil criou o seu segundo registro, denominado registro 

especial  brasileiro  (REB),  instituído  pela  Lei  n°  9.432,  de  8  de  janeiro  de  1997, 

regulamentada pelo Decreto n° 2.256, de 17 de junho de 1997. 

O registro especial brasileiro foi criado “(...) com vistas a incentivar 

a adoção da bandeira brasileira e insurgir-se a fenomenologia da adoção de BDC”.214 Os 

navios  registrados  no  REB  possuem  incentivos  no  tocante  a  financiamentos,  seguro, 

tributação e nacionalidade da equipagem e da tripulação.

Nos registros abertos o vínculo entre o Estado de bandeira e o navio 

é muito fraco ou inexiste.215 Nesse tipo de registro é adotado o critério formal, ou seja, a 

única exigência é o trâmite administrativo do registro.216 

As principais vantagens dos registros abertos são: a) fiscais: cobra-se 

apenas uma taxa anual por tonelagem de registro líquido; b) trabalhistas: não há exigências 

quanto à nacionalidade e a experiência profissional dos tripulantes; c) empresariais: ampla 

liberdade aos armadores – ausência de fiscalização das contas das empresas de navegação; d) 

normas  de  segurança:  apesar  da  ratificação  das  principais  convenções  sobre  o  assunto 

inexiste fiscalização do cumprimento dessas regras.217 

Nos  segundos  registros  as  normas  fiscais,  trabalhistas, 

comerciais e de segurança são mais flexíveis do que nos primeiros registros, mas 

em ambos os Estados fiscalizam e exigem o cumprimento dessas normas. Para o 

registro  nesses  países  há  necessidade  do  preenchimento  de  determinados 

requisitos – especialmente quanto à nacionalidade do proprietário, do capitão e do 
214 MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. Barueri, 
SP: Manole, 2008. v. 1. p. 186.

215 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 171.

216 Cf.  SILVA,  Ricardo  Méndez.  Pabellones  de  conveniencia.  Boletín  Mexicano  de  Derecho 
Comparado,  México, n.  10-11,  p.  129,  1971.  Disponível  em: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/10/art/art4.pdf>.  Acesso  em:  15.  nov. 
2008. De acordo com o autor (p. 129), o oposto do critério formal é o substancial. Este é adotado 
pelos  países  que  exigem  outros  critérios  além  da  simples  tramitação  administrativa,  como  a 
nacionalidade do proprietário e da tripulação, para o registro dos navios em seu território. 

217 Cf. ANAVE. Homepage oficial. Apresenta artigos e revistas, dentre outros. El marco normativo de 
la  economía  marítima.  Cuaderno  Profesional  Marítimo,  ANAVE,  n.  228,  p.  12,  fev.  2003. 
Disponível  em: <http://www.anave.es/Vinc%20Recientes/El%20marco%20normativo%20de%20la
%20economia%20maritima.PDF>. Acesso em: 20. dez. 2008.
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restante da tripulação,  visita  constante aos portos  do país e cumprimento das 

normas de segurança da navegação. 

Nos  registros  abertos  ocorre  o  inverso.  Os  Estados  são 

inertes nesses aspectos – fiscalização e controle dos navios. Para o registro do 

navio,  somente  é  necessário  obedecer  ao  procedimento  administrativo  de 

inscrição do navio. Não são exigidos outros critérios. 

1.7AS BANDEIRAS DE CONVENIÊNCIA

No presente  item serão  apontados  os  principais  aspectos 

das bandeiras de conveniência: sua origem, seu conceito e suas características.

O termo bandeira  ou  pavilhão de conveniência  resulta  da 

tradução do original anglo-saxão flags of convenience ships.218 Outras expressões 

sinônimas são utilizadas pela doutrina: pavilhão facilitário,219 pavilhão de refúgio,220 

registro independente ou de favor,221 falsa bandeira,222 bandeira de conveniência 

econômica  e  fiscal,223 pavilhão  de  necessidade  (este  último  sob  a  ótica  dos 

218 Cf. DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino. Problemas relacionados con la nacionalidad del 
buque. Revista de Derecho (Valdivia), Valdivia, Chile, p. 124, v. 18, n. 1, jul. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0718-09502005000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 14. out. 2008.

219 Cf. REZEK, José Francisco.  Direito internacional público:  curso elementar. 2. ed. atual. São 
Paulo: Saraiva, 1991. p. 317.
220 Cf.  MELLO,  Celso  D.  de  Albuquerque.  Alto-mar. Rio  de  Janeiro:  Renovar,  2001.  p.  217. 
Complementa o autor (p. 217): “(...) Tem-se salientado que nem sempre o pavilhão corresponde à 
real nacionalidade do navio, por exemplo: a) o pavilhão de complacência (...); b) a Rússia imperial 
permitia  que  os  navios  pertencentes a sociedades estrangeiras hasteassem seu pavilhão;  c)  a 
Dinamarca  dava,  no  século  XIX,  o  direito  de  navios  estrangeiros  usarem  sua  bandeira  no 
Mediterrâneo, a fim de escaparem aos piratas com os quais ela tinha um acordo de garantia; d) 
outras vezes, Estados costeiros permitiam que Estados sem litoral usassem sua bandeira etc. Eles 
foram denominados algumas vezes de ‘pavilhões de refúgio’. A figura do ‘pavilhão de refúgio’ foi 
utilizada durante a recente guerra entre o Irã e o Iraque, em que vários petroleiros foram registrados 
nas Bermudas para ter a proteção da Royal Navy. (...)”

221 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 171-172.

222 Cf. LACERDA, J. C. Sampaio de. Curso de direito comercial marítimo e aeronáutico: direito 
privado da navegação. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1969. v. 1. p. 55.

223 Cf.  NAVALPOTRO,  José  Antonio  Sotelo. Desarrollo  y  medio  ambiente  en España: algunas 
consecuencias  directas  emanadas  del  hundimiento  del  Prestige.  Anales  de  Geografía  de  la 
Universidad  Complutense de  Madrid, España,  n.  23,  p.  208,  2003.  Disponível  em: 
<http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02119803/articulos/AGUC030311020  A.PDF>.  Acesso  em: 
11. fev. 2009.
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Estados de bandeira de conveniência e dos armadores que registram o navio 

neles).224

Divergem os doutrinadores  em relação ao surgimento das 

bandeiras de conveniência, apontando duas épocas distintas: a) no século XVIII, 

quando os gregos foram autorizados a usar pavilhão russo;225 b) na Idade Antiga, 

quando os navios mercantes gregos adotavam registros de outros países para 

evitar ataques nas guerras.226  

Apesar de não ser um fenômeno recente, o desenvolvimento 

das bandeiras de conveniência ocorreu somente após a segunda Guerra Mundial, 

em razão da venda de grande quantidade de cargueiros pelos Estados Unidos.227 

As bandeiras de conveniência podem ser assim definidas:

“Pavilhões  de  conveniência  são  aqueles  dos  países  que 

combinam  as  condições  extremamente  flexíveis  de  outorga  de 

sua  nacionalidade  aos  navios.  Havendo  uma  regulamentação 

reduzida  em  matéria  marítima  e  uma  exoneração  de  impostos 

sobre os lucros dos armadores, de maneira que os armadores que 

exploram  suas  frotas  sob  esses  pavilhões  podem  assegurar 

vantagens  que  dificilmente  conseguiriam  em  seus  próprios 

países.”228

Atualmente,  as  bandeiras  de  conveniência  são  utilizadas 

com sentido pejorativo.229 Nos Estados com esse tipo de registro a nacionalidade 

224 Cf.  SILVA,  Ricardo  Méndez.  Pabellones  de  conveniencia.  Boletín  Mexicano  de  Derecho 
Comparado,  México, n.  10-11,  p.  123,  1971.  Disponível  em: 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/10/art/art4.pdf>.  Acesso  em:  15.  nov. 
2008.
225 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 221-222. 
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 951.

226 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 172.

227 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 172.

228 ANJOS, J. Haroldo dos; GOMES, Carlos Rubens Caminha. Curso de direito marítimo. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1992. p. 44. 

229 Cf.  CABRAL,  María  Ruth.  Aspectos conflictivos relacionados con la nacionalidad del  buque: 
pabellones de conveniencia. Instituto Universitario Naval,  Argentina, p. 13, 2006. Disponível em: 
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do navio é flexível, pois o vínculo efetivo entre o Estado de registro e o navio é 

artificial ou inexistente. Ademais, há total facilidade de registro, incentivos fiscais e 

inobservância da legislação social e de segurança marítima.230

Para  a  Federação  Internacional  dos  Trabalhadores  do 

Transporte (ITF), um navio é considerado bandeira de conveniência quando não 

existe vínculo efetivo entre o armador ou proprietário e o Estado de registro. Ou 

seja, a nacionalidade do navio e a do proprietário não são a mesma.231 

No mesmo sentido J. C. Sampaio de Lacerda: 

“(...)  Há navios que hasteiam falsa bandeira,  isto é,  navios que 

são de propriedade de pessoas domiciliadas em um país e que 

são matriculadas em outros países (Panamá, Honduras, Libéria) 

para beneficiarem-se com uma legislação social quase inexistente 

e com facilidades no regime fiscal.”232

A ITF utiliza  os  seguintes  critérios  para  declarar  um país 

como favorecedor  do  registro  de  bandeira  de  conveniência:  a)  quantidade de 

navios de propriedade de estrangeiros inscritos em registros abertos; b) respeito 

mínimo as normas sociais internacionas a bordo dos navios, especialmente sobre 

direitos humanos e sindicais,  liberdade de associação e direito de negociação 

coletiva; c) observância das convenções da Organização Marítima Internacional 

(OMI) em matéria de segurança e de meio ambiente.233 

<www.esgn.edu.ar/cee/Cudemar/Monog06/Aspectos.pdf>. Acesso em: 10. ago. 2007.

230 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 171-172. MARTINS, Eliane Maria Octaviano. Segurança marítima 
vis-à-vis  desenvolvimento  sustentável.  Revista  CEJ,  Brasília,  n.  37,  p.  104,  abr./jun.  2007. 
GABALDÓN, José Luis García. Los privilegios maritimos sobre el buque. Tese de Doutorado, 
Universidad  Carlos  III  de  Madrid,  Madri,  Espanha,  p.  532,  jun.  1992.  Disponível  em: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=2201>.  Acesso em:  20  jan.  2008.  LACERDA,  J.  C. 
Sampaio de.  Curso de direito comercial marítimo e aeronáutico:  direito privado da navegação. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1969. v. 1. p. 55.

231 Cf.  FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  TRANSPORTE. 
Homepage  oficial.  Apresenta textos,  dentre outros.  Disponível  em: <http://www.itfglobal.org/flags-
convenience/index.cfm>. Acesso em: 17. ago. 2008. 

232 LACERDA, J. C.  Sampaio de.  Curso de direito comercial  marítimo e aeronáutico:  direito 
privado da navegação. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1969. v. 1. p. 55.

233 Cf.  FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  TRANSPORTE. 
Homepage  oficial.  Apresenta textos,  dentre outros.  Disponível  em: <http://www.itfglobal.org/flags-
convenience/index.cfm>. Acesso em: 17. ago. 2008. Segundo esse sindicato internacional também 
existe a figura da tripulação de conveniência – composta por marinheiros de nacionalidades distintas 
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Segundo essa federação de trabalhadores, há 32 países que 

aceitam registros  de bandeira  de conveniência:  Antígua e  Barbuda,  Bahamas, 

Barbados, Belize, Bermudas, Bolívia, Birmânia/Myamar, Camboja, Ilhas Caiman, 

Comoros,  Chipre,  Guiné  Equatorial,  Segundo  Registro  da  França,  Segundo 

Registro da Alemanha,  Geórgia,  Gibraltar,  Honduras,  Jamaica,  Líbano,  Libéria, 

Malta,  Ilhas Marshall,  Ilhas Maurício, Mongólia, Antilhas Holandesas, Coréia do 

Norte,  Panamá,  São  Tomé e  Príncipe,  São  Vicente  e  Granadinas,  Sri  Lanka, 

Tonga, Vanuatu.234 

Os  Estados  de  bandeira  de  conveniência  apresentam 

determinadas características em comum. O registro é fácil e barato.235 Pode ser 

feito  em  algum  consulado  no  exterior;  e  não  há  restrições  quanto  à  sua 

transferência.  O navio é controlado por estrangeiros; o proprietário ou armador 

não são nacionais do país de registro. A tripulação do navio pode ser de qualquer 

nacionalidade. Esses países não têm poder nem possuem serviço administrativo 

adequado  para  fiscalizar  e  exigir  o  cumprimento  das  normas  internas  e  das 

convenções internacionais sobre navegação marítima. Na realidade, pela falta de 

vínculo, eles não têm interesse em controlar os navios sob seu registro. (Raras 

vezes os navios param no porto do país de registro.) Esse controle é delegado às 

sociedades  de  classificação.  Os  impostos  são  muito  baixos  ou  inexistentes. 

Cobra-se apenas uma taxa de registro e manutenção. Apesar do valor dessa taxa 

da bandeira do navio.  
234 Cf.  FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  TRANSPORTE. 
Homepage  oficial.  Apresenta  boletins,  dentre  outros.  Sin  lugar  donde  esconderse:  lista  de  las 
banderas  de  conveniencia.  Boletín  de  los  marinos,  ITF,  n.  21,  p.  20,  2007.  Disponível  em: 
<http://www.itfglobal.org/files/publications/SPA/3820/SB07Spa.pdf>. Acesso em: 19. dez. 2008.

235 Por  exemplo:  “En  Honduras,  el  proceso  de  registro  requiere  24  horas.  (...)  Para  registrar 
provisionalmente un buque bajo la bandera hondureña,  el  cónsul  marítimo revisará que toda la 
documentación requerida se encuentre en orden y que el nombre solicitado para la embarcación 
esté disponible en el registro hondureño. Una vez confirmado, se procede a la asignación de un 
número de registro y posteriormente al  cobro,  para luego emitir  la  patente provisional.  Junto al 
registro  provisional  y  al  registro  definitivo,  llama  la  atención  que  se  permita  un  registro  por 
arrendamiento (máximo de dos años), así como un registro especial (de 90 días o por un solo viaje).” 
DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino. Problemas relacionados con la nacionalidad del buque. 
Revista  de Derecho  (Valdivia), Valdivia,  Chile,  p.  135,  v.  18,  n.  1,  jul.  2005.  Disponível  em: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0718-09502005000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 14. out. 2008.
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sobre a tonelagem ser ínfimo, é uma importante fonte de recursos para esses 

países.236 

A ausência de controle efetivo dos países de bandeira de 

conveniência em relação aos navios de seu pavilhão é confirmada pela doutrina 

norte-americana do  Effective United States Control (lei de 1936). Ela determina 

que, em caso de guerra ou emergência nacional, os navios de propriedade de 

armadores  norte-americanos  registrados  em pavilhões  de  complacência  serão 

colocados sob o controle do governo dos Estados Unidos.237 

Os navios de bandeira de conveniência são utilizados para a 

prática de diversos crimes: tráfico de drogas,238 transporte ilícito de material bélico, 

lavagem de dinheiro, contrabando de petróleo,239 pescal ilegal, tráfico de armas, 

mercadorias e pessoas,240 imigração ilegal, registro de navios piratas, fraude de 

236 Cf.  ACHA,  Hugo  Ricardo.  Banderas  de  conveniencia.  Aequitas  virtual,  Universidad  del 
Salvador,  Buenos  Aires,  Argentina,  n.  8,  p.  1-2,  nov.  2008.  Disponível  em: 
<http://www.salvador.edu.ar/juri/aequitasNE/nroocho/index.htm>.  Acesso  em:  15.  nov.  2007. 
CABRAL, María Ruth. Aspectos conflictivos relacionados con la nacionalidad del buque: pabellones 
de  conveniencia.  Instituto  Universitario  Naval,  Argentina,  p.  14,  2006.  Disponível  em: 
<www.esgn.edu.ar/cee/Cudemar/Monog06/Aspectos.pdf>.  Acesso em:  10.  ago.  2007.  ANJOS,  J. 
Haroldo  dos;  GOMES,  Carlos  Rubens  Caminha.  Curso  de  direito  marítimo.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 1992. p. 45. 
237 Cf. MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 224-225. 
FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas  sobre  Direito  do  Mar  de  1982  e  na  jurisprudência  internacional.  Rio  de  Janeiro: 
Renovar, 1999. p. 225.

238 Cf. BANDEIRAS de conveniência: perigo à deriva. Revista Unificar, Rio de Janeiro, ano 3, n. 13, 
p. 22, ago. 2002. Disponível em: <http://www.sindmar.org.br/unificar/6.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2008. 
SILVA,  Antonio  Ruy  de  Almeida.  Globalização  e  segurança  marítima.  In:  VII  ENCONTRO 
NACIONAL DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS,  6 a 8 de nov.  2007,  Brasília,  p.  6.  Segurança e 
defesa:  mesa  1.1  riscos  e  ameaças.  Disponível  em: 
<http://sistema.planalto.gov.br/siseventos/viienee/exec/arquivos/.../01SEGURANCAEDEFESA>. 
Acesso em: 11. nov. 2008. Confirmando esse e outros delitos a matéria da Revista Unificar (p. 23) 
cita o histórico do Cambodja, país de bandeira de conveniência. Os navios de bandeira cambojana 
serviram para o tráfico de drogas na Albânia e em Creta, para o tráfico de pessoas no Japão e para 
o contrabando de petróleo do Iraque.

239 Cf. BANDEIRAS de conveniência: perigo à deriva. Revista Unificar, Rio de Janeiro, ano 3, n. 13, 
p. 22-23, ago. 2002. Disponível em: <http://www.sindmar.org.br/unificar/6.pdf>. Acesso em: 09 jul. 
2008.

240 Cf.  SILVA, Antonio Ruy de Almeida. Globalização e segurança marítima.  In:  VII ENCONTRO 
NACIONAL DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS,  6 a 8 de nov.  2007,  Brasília,  p.  6.  Segurança e 
defesa:  mesa  1.1  riscos  e  ameaças.  Disponível  em: 
<http://sistema.planalto.gov.br/siseventos/viienee/exec/arquivos/.../01SEGURANCAEDEFESA>. 
Acesso em: 11. nov. 2008.
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documentos.241 Além  disso,  existe  a  preocupação  da  comunidade  marítima 

internacional na utilização desses navios para o terrorismo.242  

Ademais,  esses  navios  –  velhos  e  em  mau  estado  de 

conservação – são um sério risco para o meio ambiente marinho.243 A maioria dos 

acidentes marítimos, principalmente as marés negras (derramamento de petróleo 

e derivados no mar), ocorre com navios de pavilhão de conveniência.244

As  condições  de  trabalho  da  tripulação  dos  navios  de 

bandeira  de  conveniência  são  péssimas.  Relatórios  da  ITF  apontam  baixos 

salários,  condições  insuficientes  a  bordo,  alimentação  inadequada,  longos 

períodos sem descanso.245 Há casos até de tripulações abandonadas em portos 

distantes dos seus países de origem.246  

241 Cf. GIBERTONI, Carla Adriana Comitre. Teoria e prática do direito marítimo. 2. ed. atual., rev. 
e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 62.

242 Cf.  SILVA, Antonio Ruy de Almeida. Globalização e segurança marítima.  In:  VII ENCONTRO 
NACIONAL DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS,  6 a 8 de nov.  2007,  Brasília,  p.  6.  Segurança e 
defesa:  mesa  1.1  riscos  e  ameaças.  Disponível  em: 
<http://sistema.planalto.gov.br/siseventos/viienee/exec/arquivos/.../01SEGURANCAEDEFESA>. 
Acesso  em:  11.  nov.  2008.  MARTINS,  Eliane  Maria  Octaviano.  Segurança  marítima  vis-à-vis 
desenvolvimento sustentável. Revista CEJ, Brasília, n. 37, p. 105, abr./jun. 2007.

243 Cf. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações 
Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999. p. 224. No mesmo sentido: “A questão ambiental é mais um exemplo da insegurança em nível 
mundial acarretada pela prática das Bandeiras de Conveniência.” PLATCHEK, Ricardo Moisés de 
Almeida.  As bandeiras de conveniência e a segurança mundial.  In:  CASTRO JUNIOR, Osvaldo 
Agripino de (org.). Direito marítimo made in Brasil. São Paulo: Lex Editora, 2007. p. 485.

244 Cf.  MARTINS,  Eliane  Maria  Octaviano.  Segurança  marítima  vis-à-vis  desenvolvimento 
sustentável.  Revista CEJ,  Brasília,  n.  37,  p.  104,  abr./jun.  2007.  Vários exemplos de acidentes 
marítimos  ocorridos  com  navios  de  bandeira  de  conveniência  podem  ser  encontrados  em 
PLATCHEK, Ricardo Moisés de Almeida. As bandeiras de conveniência e a segurança mundial. In:  
CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org.).  Direito marítimo made in Brasil.  São Paulo: Lex 
Editora, 2007. p. 480-484.

245 Cf.  FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  TRANSPORTE. 
Homepage  oficial.  Apresenta textos,  dentre outros.  Disponível  em: <http://www.itfglobal.org/flags-
convenience/index.cfm>.  Acesso em: 17. ago. 2008. No mesmo sentido:  “Adicionalmente, outros 
problemas relevantes no que diz respeito à utilização nociva das Bandeiras de Conveniência são 
verificados,  como  o  desrespeito  aos  direitos  trabalhistas  e  previdenciários  dos  marítimos.” 
PLATCHEK, Ricardo Moisés de Almeida. As bandeiras de conveniência e a segurança mundial. In:  
CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de (org.).  Direito marítimo made in Brasil.  São Paulo: Lex 
Editora, 2007. p. 479.

246 Cf. WHITFIELD, Martin. Ojos que no ven, corazón que no llora. In: Boletín de los marinos, ITF, 
n.  21,  p.  15,  2007.  FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL 
TRANSPORTE.  Homepage  oficial.  Apresenta  boletins,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.itfglobal.org/files/publications/SPA/3820/SB07Spa.pdf>. Acesso em: 19. dez. 2008. Para 
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Sob o ponto de vista econômico, a bandeira de conveniência 

é uma estratégia  de competitividade na qual  o  armador  ou proprietário  obtém 

vantagens econômicas, derivadas da menor incidência do direito-custo no frete 

marítimo, além de incentivos fiscais e reduções dos custos trabalhistas. Também 

há  vantagens  operacionais,  como  a  facilidade  de  registro  e  a  frouxidão  da 

fiscalização.247 

O  Panamá  é  o  maior  pavilhão  de  registro  mundial  (232 

milhões de toneladas de peso morto – 22,3% do total mundial). Porém, mais de 

75% dos proprietários desses navios são suíços e japoneses. Nas Bahamas, em 

Malta, na Antigua e Barbuda e em São Vicente e Granadinas menos de 1% dos 

navios registrados pertencem a nacionais desses países.248 

O  sistema  de  bandeiras  de  conveniência  é  vantajoso 

financeiramente para os armadores e proprietários que optam por ele (reduzem 

custos e conseqüentemente aumentam seus lucros) e para os Estados de registro 

(obtêm ingresso de importantes somas com a cobrança da taxa de tonelagem 

sobre os navios registrados). 

Porém, os armadores e proprietários e também os países 

das  outras  modalidades  de  registro  (primeiro  e  segundo  registros)  são 

prejudicados.  Os Estados perdem com a evasão de divisas; os proprietários e 

armadores, com a concorrência desleal.

exemplificar a situação desumana de trabalho desses profissionais reproduzir-se-á o seguinte caso 
(p. 15): “A comienzos del 2006, el viejo Al Manara – buque con 35 años de servicio registrado en las 
islas caribeñas de St Kitts y Nevis, que comerciaba entre Somalia y los Emiratos Árabes Unidos – 
estuvo a la deriva por 18 días, tras el fallo de sus máquinas, antes de ser rescatado por la Dirección 
Portuaria de las Seychelles. El buque carecía de certificados válidos y se hallaba infestado por ratas 
y cucarachas. Su tripulación – constituida por marinos de la India, Birmania, Somalia, Iraq, Ucrania, 
Sudán y Etiopía – no habían recibido sus salarios por siete meses y carecían aun de alimentos.”

247 Cf. MARTINS, Eliane Maria Octaviano.  Curso de direito marítimo. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
Barueri, SP: Manole, 2008. v. 1. p. 173-177.

248 Cf.  CONFERENCIA  DE  LAS  NACIONES  UNIDAS  SOBRE  COMERCIO  Y  DESARROLLO. 
Homepage oficial. Apresenta relatórios, dentre outros. El transporte marítimo en 2007: informe de la 
secretaría de la UNCTAD. Organização das Nações Unidas, Nova York e Genebra, p. 35, 2007. 
Disponível em: <http://www.unctad.org/sp/docs/rmt2007_sp.pdf >. Acesso em: 14. dez. 2008.

72

http://www.unctad.org/sp/docs/rmt2007_sp.pdf


Para os demais atores as bandeiras de conveniência trazem 

apenas  resultados  negativos.  Os  direitos  trabalhistas  e  previdenciários  dos 

trabalhadores marítimos são desrespeitados, assim como as normas ambientais e 

de segurança da navegação. Não é por acaso que a maior parte dos acidentes 

marítimos é ocasionada por navios de pavilhão de conveniência.

1.8O VÍNCULO EFETIVO

Neste  tópico  analisar-se-á  o  significado  e  o  alcance  do 

vínculo efetivo entre o Estado e o navio. A interpretação do vínculo é importante 

para saber se terceiros Estados podem desconsiderar a nacionalidade dos navios 

de  bandeira  de  conveniência  a  fim  de  aplicarem  sua  própria  jurisdição.  Para 

cumprir essa tarefa serão utilizadas a legislação (Convenção do Mar de 1982), a 

doutrina e a jurisprudência internacional (Tribunal Internacional do Direito do Mar 

e Tribunal de Justiça da Comunidade Européia). 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 

1982, na parte final do parágrafo 1° do artigo 91, exige um vínculo substancial 

entre o Estado e o navio.249

Esse  artigo  estabelece  dois  princípios:  1)  é  atribuição  de 

cada Estado estabelecer  os  requisitos  para a concessão da nacionalidade ao 

navio;  2)  é  obrigatória  a  existência  de  um vínculo  efetivo  entre  o  Estado  de 

bandeira e o navio. Conjugando-se os dois princípios (análise literal) é possível 

afirmar o seguinte: o Estado possui liberdade para estabelecer os requisitos de 

nacionalidade do navio,  porém essa liberdade está  limitada pela  exigência  do 

vínculo.

Mas qual o significado do vínculo efetivo entre o Estado e o 

navio? A resposta pode ser encontrada na própria Convenção do Mar de 1982, no 

249 Para conferir a redação desse artigo vide p. 37 desta dissertação. “(...) Esta idéia da necessidade 
de um ‘elo substancial’ já é encontrada em 1854 em um despacho do Ministro da Marinha da França 
em que afirmava não reconhecer à Suíça o direito de ter navios, vez que ela não possuía litoral, e, 
em conseqüência,  não  poderia  fiscalizar  e  dar  proteção a  seus  navios.”  MELLO,  Celso  D.  de 
Albuquerque. Alto-mar. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 218. MELLO, Celso D. de Albuquerque. 
Curso de direito internacional público. 9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 
951.

73



artigo 94 e seus parágrafos. O parágrafo 1° do artigo 94 reforça a obrigatoriedade 

do vínculo e aponta o seu significado geral:

“ARTIGO 94 – Deveres do Estado de bandeira”

“1. Todo o Estado deve exercer, de modo efetivo, a sua jurisdição 

e o seu controle em questões administrativas, técnicas e sociais 

sobre navios que arvorem a sua bandeira.”250

De conformidade com o artigo acima citado o vínculo efetivo 

significa o dever do Estado de bandeira de exercer de modo efetivo a jurisdição e 

o controle nas questões administrativas, técnicas e sociais em relação aos navios 

de sua bandeira. 

Mas, conforme dito acima, o parágrafo primeiro do artigo 94 

estabelece um significado geral. Há necessidade de explicitá-lo, ou seja, apontar 

os  significados  específicos  da  jurisdição  e  do  controle  nas  questões 

administrativas, técnicas e sociais em relação ao navio. 

Eles  também estão  presentes  no  texto  da  Convenção  do 

Mar de 1982. Os parágrafos 2° a 7° do artigo 94 estabelecem os deveres do 

Estado de bandeira nas questões administrativas, técnicas e sociais e o exercício 

da jurisdição e do controle.

Nesse sentido  é a conclusão do relatório  sobre o  vínculo 

substancial  realizado  na  reunião  de  altos  funcionários  de  organizações 

internacionais.  Segundo  esse  relatório,  o  significado  do  vínculo  precisa  ser 

entendido em relação aos deveres do Estado de pavilhão:

“El significado de ese concepto debe entenderse primordialmente 

en relación con los deberes de los Estados del pabellón en virtud 

250 Parágrafo 1° do artigo 94 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. 
SALIBA, Aziz Tuffi (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 
411. Em 1955 o relator especial da Comissão de Direito Internacional apresentou proposta, com 
base em três critérios,  para regulamentar o vínculo efetivo: a) o navio fosse de propriedade do 
Estado de registro; b) mais da metade do navio fosse de propriedade de nacionais do Estado de 
bandeira ou de pessoas nele domiciliadas; c) o navio pertencesse à pessoa jurídica composta na 
sua maioria de nacionais do Estado de bandeira ou de pessoas aí residentes. A proposta não foi 
levada adiante.  Cf.  ACCIOLY,  Hildebrando;  SILVA,  G.  E.  do Nascimento e.  Manual  de direito 
internacional público. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 409.
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del derecho internacional,  según se estipula en la CNUDM y en 

los demás instrumentos internacionales pertinentes.”251

Portanto,  a jurisdição deve ser  exercida de acordo com o 

direito  interno  de  cada  Estado.  Em  relação  ao  controle  nas  questões 

administrativas, o Estado deve manter registro com os nomes e as características 

dos  navios  de  sua  bandeira.  Nas  questões  técnicas,  deve  tomar  as  medidas 

necessárias  para  garantir  a  segurança  no  mar,  especialmente  quanto  à 

construção, equipamentos e condições de navegabilidade do navio. Nas questões 

sociais, a tripulação deve ter condições de trabalho e formação adequadas.252

O Estado de pavilhão somente exercerá efetivamente suas 

obrigações quando o vínculo entre ele e o navio for suficientemente forte.253 Esse 

vínculo é forte  quando o navio possui  algum elemento nacional  do Estado de 

registro. Só assim o Estado de bandeira terá interesse em exercer efetivamente 

jurisdição e controle sobre o navio e os atos praticados pela tripulação.254 

251 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Homepage  oficial.  Apresenta os seus documentos, 
dentre outros. Los océanos y el derecho del mar: informe de la reunión consultiva ad hoc de altos 
funcionarios  representantes  de  organizaciones  internacionales  sobre  la  “relación  auténtica”. 
Assembléia  Geral  da  Organização  das  Nações  Unidas, Nova  Iorque,  p.  8,  17.  jul.  2006. 
Disponível  em:  <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/485/28/PDF/N0648528.pdf?
OpenElement>. Acesso em: 06 jan. 2009.

252 Cf. os parágrafos 2°, 3° e 4° do artigo 94 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar de 1982. SALIBA, Aziz Tuffi  (org.).  Legislação de direito internacional.  2. ed. São Paulo: 
Rideel,  2007.  p.  411.  O controle “(...)  é parente próximo do poder de polícia,  que visa coibir  o 
exercício de atividades e direitos singulares em benefício do interesse comum, manifestando-se no 
Direito do Mar como um poder do Estado de regulamentar e fiscalizar, por meio de agentes públicos 
especializados,  o cumprimento de regulamentos ligados à segurança,  construção,  condições de 
navegabilidade dos navios e prevenção e redução da poluição.” FIORATI, Jete Jane. A disciplina 
jurídica dos espaços marítimos na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 
1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 207.
253 Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Homepage oficial. Apresenta os seus documentos, 
dentre outros. Los océanos y el derecho del mar: informe de la reunión consultiva ad hoc de altos 
funcionarios  representantes  de  organizaciones  internacionales  sobre  la  “relación  auténtica”. 
Assembléia  Geral  da  Organização  das  Nações  Unidas, Nova  Iorque,  p.  7,  17.  jul.  2006. 
Disponível  em:  <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/485/28/PDF/N0648528.pdf?
OpenElement>. Acesso em: 06 jan. 2009.

254 Cf. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Homepage oficial. Apresenta os seus documentos, 
dentre outros. Los océanos y el derecho del mar: informe de la reunión consultiva ad hoc de altos 
funcionarios  representantes  de  organizaciones  internacionales  sobre  la  “relación  auténtica”. 
Assembléia  Geral  da  Organização  das  Nações  Unidas, Nova  Iorque,  p.  7,  17.  jul.  2006. 
Disponível  em:  <http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/485/28/PDF/N0648528.pdf?
OpenElement>.  Acesso em: 06 jan.  2009.  MELLO, Celso D. de Albuquerque.  Alto-mar. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2001. p. 219. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de direito internacional 
público.  9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 941. SILVA, Ricardo Méndez. 
Pabellones de conveniencia. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, n. 10-11, p. 131, 
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Nos navios de bandeira brasileira,  o vínculo substancial  é 

determinado pela composição da tripulação: serão necessariamente brasileiros o 

comandante, o chefe de máquinas e dois terços da tripulação.255

O vínculo entre  o  Estado de pavilhão e o navio é efetivo 

quando  o  Estado  exerce  jurisdição  e  controle  sobre  o  navio  nas  questões 

técnicas,  administrativas  e  sociais.  A  jurisdição  e  o  controle  devem  ser 

exercitados de acordo com as obrigações constantes na Convenção do Mar de 

1982. As obrigações são desempenhadas de modo efetivo quando o vínculo entre 

o Estado e o navio é forte. O vínculo é considerado forte quando o navio possui 

algum laço com o Estado de registro. Esse é o significado do vínculo efetivo entre 

o Estado e o navio.

Agora  cabe  responder  outra  pergunta:  os  navios  com 

bandeira de conveniência estão sujeitos exclusivamente à jurisdição do Estado no 

qual  foram  registrados?  Em  outros  termos:  terceiros  Estados  podem 

desconsiderar a nacionalidade dos navios de bandeira de conveniência? 

Esses questionamentos  são feitos  por  que em relação às 

bandeiras de conveniência há um conflito entre as duas disposições contidas no 

parágrafo primeiro do artigo 91. A primeira atribui  competência a cada Estado 

para estabelecer os requisitos de concessão da sua nacionalidade aos navios; a 

segunda exige a presença de vínculo efetivo entre o Estado de registro e o navio. 

Nas bandeiras de conveniência o vínculo efetivo não existe.

Em  tese,  a  validade  da  nacionalidade  concedida  pelos 

Estados  aos  navios  pode  ser  questionada  no  plano  internacional.  Destarte,  a 

resposta para a pergunta formulada acima deve ser buscada na jurisprudência 

internacional. Serão destacados os principais aspectos relativos ao vínculo efetivo 

1971.  Disponível  em:  <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/10/art/art4.pdf>. 
Acesso em: 15. nov. 2008. FIORATI, Jete Jane. A disciplina jurídica dos espaços marítimos na 
Convenção  das  Nações  Unidas  sobre  Direito  do  Mar  de  1982  e  na  jurisprudência 
internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 224-225.

255 Cf. o artigo 4° da Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997. Essa lei dispõe sobre a ordenação do 
transporte  aquaviário e  dá  outras  providências.  BRASIL.  PRESIDÊNCIA  DA  REPÚBLICA. 
Homepage  oficial.  Apresenta  a  legislação  nacional,  dentre  outros.  Disponível  em: 
<http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 06 jul. 2008. 
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julgados pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar e pelo Tribunal de Justiça 

da Comunidade Européia. 

O Tribunal Internacional do Direito do Mar possui jurisdição 

sobre todas as controvérsias relativas à Convenção do Mar de 1982 e sobre todas 

as questões especialmente previstas em qualquer outro acordo que lhe confira 

jurisdição. A sua sede é em Hamburgo, na Alemanha. É composto por 21 juízes, 

eleitos  para  um  mandato  de  nove  anos,  com  possibilidade  de  reeleição.  No 

exercício de suas funções, gozam de privilégios e imunidades diplomáticas.256  

Até o presente momento o Tribunal Internacional do Direito 

do Mar julgou 15 casos. Na maioria deles as partes são compostas por países de 

bandeira  de  conveniência  (São  Vicente  e  Granadinas,  Belize,  Panamá,  Ilhas 

Seycheles,  Guiné).  Serão  destacados  dois  processos  em  que  o  Tribunal  se 

pronunciou  quanto  ao  vínculo  efetivo:  a)  caso  Grand  Prince  –  Belize  versus 

França; b) caso Saiga – São Vicente e Granadinas versus Guiné.

No  caso  do  navio  Grand  Prince  as  partes  foram  Belize 

(autora)  e  França  (ré).  A  ação  foi  impetrada  em  21  de  março  de  2001  e  a 

sentença (sem análise do mérito) proferida em 20 de abril de 2001. Foi o oitavo 

processo julgado pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar. 

No dia 26 de dezembro de 2000, o navio Grand Prince, de 

bandeira de Belize, foi apreendido por patrulhas francesas quando estava na zona 

econômica exclusiva das Ilhas Kerguelen.  O Grand Prince pescava em águas 

internacionais,  desde  início  de  dezembro,  merluza  negra  e,  de  forma 

experimental,  lagosta.  O  navio  estava  registrado  provisoriamente  em  Belize; 

segundo o certificado de registro a proprietária era a empresa de Belize Paik 

Comercial Corporation (desde 27 de março de 2000), porém, de acordo com o 

certificado de classificação do navio (23 de junho de 1999), a proprietária era a 

empresa  espanhola  Nycan  BL  Moana,  de  Vigo.  Os  representantes  de  Belize 

afirmaram que o navio mudaria de nacionalidade – seria registrado no Brasil  e 

256 Cf. os artigos 1°, 2°, 5°, 10 e 21, do Estatuto do Tribunal Internacional do Direito do Mar (Anexo 
VI da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982). SALIBA, Aziz Tuffi (org.). 
Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 515-517 e 519.
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arvoraria a bandeira deste país – em razão da obtenção de autorização de licença 

de pesca. A tripulação era composta por espanhóis e chilenos.257

Belize  pedia  a  pronta  liberação  do  navio  (artigo  292  da 

Convenção do Mar de 1982). A França alegou desconhecer o real proprietário do 

navio.258

O Tribunal se declarou incompetente para conhecer a ação 

por falta de vínculo substancial entre Belize e o navio Grand Prince. A maioria dos 

juízes  considerou  que:  a)  a  identificação  do  efetivo  proprietário  do  navio  era 

duvidosa; b) o navio possuía mais vínculos econômicos com a Espanha do que 

com Belize;  c)  o registro era artificial,  pois as provas apresentadas pelo autor 

(declaração  da  Marinha  Mercante  de  Belize  confirmando  que  o  navio  estava 

registrado em Belize) continham elementos fictícios.259

Na realidade, o proprietário do navio desejava o seguinte:

“(...)  La  impresión  que  se  deduce  de  ello  es  que  la  única 

preocupación  del  propietario  del  buque  era  la  de  obtener  la 

autorización  para  interponer  la  demanda  ante  el  Tribunal  en 

nombre de Belice,  mientras  su intención era ya entonces la de 

matricular el buque en Brasil. (...)”260

Nesse caso, o Tribunal analisou, preliminarmente, o vínculo 

efetivo  e  não  julgou  o  mérito  por  declarar-se  incompetente  para  conhecer  da 

causa por inexistir vínculo substancial entre o Estado e o proprietário do navio. 

257 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 233-234. 
258 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005).  Madrid:  Dilex,  2005.  p.  233-234.  O parágrafo 2°  do artigo 292 da Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 tem a seguinte redação: “O pedido de libertação só 
pode ser feito pelo Estado de bandeira da embarcação ou em seu nome.” SALIBA, Aziz Tuffi (org.). 
Legislação de direito internacional. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2007. p. 477.
259 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 133. 
260 LICERAS, Juan Soroeta.  La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 133. 
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Não  se  pronunciou  em  relação  à  possibilidade  de  outros 

Estados  desconsiderarem  a  nacionalidade  dos  navios  de  pavilhão  de 

conveniência. Esse aspecto está presente na decisão do caso Saiga.

No caso do navio Saiga ambas as partes eram países de 

bandeira de conveniência:  São Vicente e Granadinas (autora)  e Guiné (ré).  A 

ação foi impetrada no dia 13 de fevereiro de 1998. O acórdão (com análise do 

mérito) foi proferido em 1° de julho de 1999. Foi o segundo processo julgado pelo 

Tribunal Internacional do Direito do Mar. 

Em 28 de outubro de 1997, após perseguição, o petroleiro 

Saiga foi  apreendido na zona econômica exclusiva de Serra Leoa,  por  navios 

alfandegários  de  Guiné.  O  Saiga  arvorava  o  pavilhão  de  São  Vicente  e 

Granadinas;  o  navio  foi  contratado  por  uma  empresa  de  transportes  suíça 

(Lemania Shipping Group Ltda.); o proprietário  do navio era uma empresa do 

Chipre  (Tabona  Shipping  Co.  Ltda.), cuja  direção  era  da  Seascot 

Shipmanagement  Ltda. (empresa  da  Escócia).  A  tripulação  era  estrangeira: 

ucranianos e senegaleses – o capitão era ucraniano.261 

Guiné alegou falta  de legitimidade do autor  para propor  a 

demanda: não existia vínculo efetivo entre São Vicente e Granadinas e o navio 

Saiga. O Tribunal analisou essa exceção fazendo a seguinte pergunta: a falta de 

vínculo substancial entre o Estado de registro e o navio dá direito a outro Estado 

de não reconhecer a nacionalidade do navio?262 

A alegação do réu não foi acolhida. O Tribunal fundamentou 

da seguinte maneira: 

a) “(...) el propósito de las disposiciones de la Convención acerca 

de  la  necesidad  de  que  exista  una  relación  auténtica  entre  el 

buque y el Estado del pabellón es el de asegurar un más efectivo 

cumplimiento de los deberes del Estado del pabellón, y no el de 

establecer  criterios  por  referencia  a  los  cuales  otros  Estados 

261 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 179-180.
262 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 131 e 193.
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podrían cuestionar la validez de la matriculación de buques en el 

Estado del pabellón.”263 

b) “(...) la determinación de los criterios y el establecimiento de los 

procedimientos para otorgar y retirar la nacionalidad a los buques 

son  cuestiones  de  exclusiva  jurisdicción  del  Estado  del 

pabellón.”264 

c) Guiné não provou suficientemente a alegação feita.265 

A  decisão  do  Tribunal  foi  criticada  por  contrariar 

jurisprudência da Corte Internacional de Justiça: 

“(...) Igualmente criticable parece la afirmación de que la exigencia 

de una relación auténtica entre el buque y el Estado del pabellón 

(artículo 91 de la CNUDM) no tiene por objeto permitir al Estado 

demandado cuestionar  el  pabellón del  buque,  sino garantizar  el 

respeto  por  el  Estado  del  pabellón  de  las  obligaciones 

internacionales,  puesto  que,  como  ha  señalado  el  TIJ,  esta 

exigencia constituye una condición de validez de la nacionalidad 

en el orden internacional.”266

263 Parágrafo 83 do acórdão do Tribunal  Internacional  do Direito do Mar no caso Saiga – São 
Vicente e Granadinas  versus  Guiné. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Homepage  oficial. 
Apresenta os seus documentos, dentre outros.  Los océanos y el derecho del mar: informe de la 
reunión consultiva  ad hoc de altos funcionarios representantes de organizaciones internacionales 
sobre la “relación auténtica”. Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, Nova Iorque, 
p.  9,  17.  jul.  2006.  Disponível  em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/485/28/PDF/N0648528.pdf?OpenElement>. 
Acesso em: 06 jan. 2009.

264 Parágrafo 65 do acórdão do Tribunal  Internacional  do Direito do Mar no caso Saiga – São 
Vicente e Granadinas  versus  Guiné. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.  Homepage  oficial. 
Apresenta os seus documentos, dentre outros.  Los océanos y el derecho del mar: informe de la 
reunión consultiva  ad hoc de altos funcionarios representantes de organizaciones internacionales 
sobre la “relación auténtica”. Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, Nova Iorque, 
p.  9,  17.  jul.  2006.  Disponível  em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/485/28/PDF/N0648528.pdf?OpenElement>. 
Acesso em: 06 jan. 2009.

265 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 131.

266 LICERAS, Juan Soroeta.  La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005).  Madrid: Dilex, 2005. p. 173. O autor avança nas críticas à decisão (p. 131): “(...) El 
Tribunal desperdició en este caso la oportunidad de concretar el contenido de la noción de ‘vínculo 
sustancial’, y las consecuencias de su ausencia, lo que, sin duda, hubiera servido para avanzar en la 
lucha contra la extendida práctica de los pabellones de complacencia. (...)”
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O citado doutrinador faz referência ao julgamento do caso 

Nottebohm, da Corte ou Tribunal Internacional de Justiça de Haia, realizado em 6 

de abril de 1955, no qual foi consagrado o princípio da efetividade. Conforme esse 

princípio a nacionalidade deve ser efetiva (a pessoa física deve possuir alguma 

ligação com o Estado) para ter validade no plano internacional.267 

A exigência de vínculo substancial entre o Estado e o navio 

(artigo 91, 1, da Convenção do Mar de 1982) é uma adaptação para os navios do 

princípio da efetividade.

No  mesmo  sentido  do  caso  Saiga  decidiu  o  Tribunal  de 

Justiça  da  Comunidade  Européia  (TJCE),  em  decisão  prejudicial268 de  24  de 

novembro de 1992, no processo C-286/90. 

O  Ministério  Público  dinamarquês  ofereceu  ação  penal 

contra o capitão, Poulsen, e a proprietária do navio Onkel Sam, Dina Navigation. 

Eles  foram  acusados  pela  guarda,  transporte  e  armazenamento  a  bordo  de 

salmão pescado em violação de regulamento da Comunidade Européia.269 

Em 1990, o navio pescou 22.332 kg de salmão no Atlântico 

Norte. Essa mercadoria seria vendida na Polônia, entretanto, em razão de defeito 

no carburador  e  das condições  meteorológicas,  o  navio  atracou  em um porto 

dinamarquês.  Neste  porto,  a  carga  foi  apreendida  pela  fiscalização  de  pesca 

dinamarquesa e o capitão e a empresa proprietária do navio foram notificados a 

267 Sobre  nacionalidade  das  pessoas  físicas  (inclusive  o  caso  Nottebohm)  vide  capítulo  1  da 
monografia  de  MUNIZ,  Rafael. A  extradição  de  brasileiro  naturalizado.  Biguaçu  (SC),  2002. 
Monografia (Bacharelado em Direito). Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). 
268 O instrumento processual utilizado foi o reenvio ou questão prejudicial. “Assim, quando houver 
dúvida razoável de interpretação ou validade [do direito comunitário], o juiz nacional remeterá o caso 
à Corte de Justiça para que esta possa solucioná-lo.” A sentença do TJCE (decisão prejudicial) tem 
força vinculante: “Uma vez sentenciado, o reenvio dará lugar à formação de jurisprudência relativa 
ao tema, impelindo todos os órgãos jurisdicionais internos a julgarem em conformidade com o teor 
da  decisão  prejudicial.”  SILVA,  Karine  de  Souza.  Direito  da  comunidade  européia:  fontes, 
princípios e procedimentos. Ijuí: Unijuí, 2005. p. 97-98.

269 Cf.  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE EUROPÉIA.  Homepage  oficial.  Apresenta a 
jurisprudência da Corte, dentre outros. Acórdão do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia de 
24 de novembro de 1992. Processo C-286/90. Decisão prejudicial do TJCE. Ministério Público da 
Dinamarca  contra  Peter  Michael  Poulsen  e  Dina  Navigation  Corp.  Disponível  em: 
<http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm>. Acesso em: 06 jan. 2009. Sobre direito comunitário 
vide o livro de SILVA, Karine de Souza.  Direito da comunidade européia:  fontes, princípios e 
procedimentos. Ijuí: Unijuí, 2005. 
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comparecer  à  Justiça  local.  O  navio  possui  nacionalidade  panamenha.  A 

proprietária (Dina Navigation) é uma sociedade panamenha cuja totalidade das 

ações  pertence  a  um  dinamarquês.  Toda  a  tripulação  é  dinamarquesa  e  é 

remunerada neste país.270 

Uma  das  questões  prejudiciais  feitas  pela  Justiça  da 

Dinamarca ao TJCE foi esta: um navio registrado num terceiro Estado pode ser 

considerado como nacional de Estado-membro da União Européia por apresentar 

um vínculo substancial com este Estado-membro?271

A questão é a mesma do caso Saiga, ou seja,  a falta de 

vínculo substancial dá direito a outro Estado de não reconhecer a nacionalidade 

do navio?

O  Tribunal  respondeu  de  forma  negativa,  justificando  da 

seguinte maneira: “(...) Com efeito, pertence ao Estado que tenha atribuído em 

primeiro lugar a sua nacionalidade ao navio fixar soberanamente as condições de 

concessão da sua nacionalidade.”272 

Nesse  aspecto  (vínculo  substancial)  a  decisão  não  foi 

profunda, foi apenas formalista. O tribunal não poderia deixar de analisar se o 

registro  do  navio  e  o  vínculo  efetivo  são  condições  cumulativas  ou  não 

cumulativas. No primeiro caso, os Estados sem vínculo com o navio registrado no 

seu país estariam apenas descumprindo suas obrigações convencionais (artigos 

92  e  94  da  Convenção  do  Mar  de  1982).  Nenhum  efeito  haveria  quanto  à 
270 Cf.  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE EUROPÉIA.  Homepage  oficial.  Apresenta a 
jurisprudência da Corte, dentre outros. Acórdão do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia de 
24 de novembro de 1992. Processo C-286/90. Decisão prejudicial do TJCE. Ministério Público da 
Dinamarca  contra  Peter  Michael  Poulsen  e  Dina  Navigation  Corp.  Disponível  em: 
<http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm>. Acesso em: 06 jan. 2009.

271 Cf.  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE EUROPÉIA.  Homepage  oficial.  Apresenta a 
jurisprudência da Corte, dentre outros. Acórdão do Tribunal de Justiça da Comunidade Européia de 
24 de novembro de 1992. Processo C-286/90. Decisão prejudicial do TJCE. Ministério Público da 
Dinamarca  contra  Peter  Michael  Poulsen  e  Dina  Navigation  Corp.  Disponível  em: 
<http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm>. Acesso em: 06 jan. 2009.

272 Trecho  do  acórdão  do  processo  C-286/90.  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DA  COMUNIDADE 
EUROPÉIA.  Homepage  oficial.  Apresenta  a  jurisprudência  da Corte,  dentre  outros.  Acórdão  do 
Tribunal de Justiça da Comunidade Européia de 24 de novembro de 1992. Processo C-286/90. 
Decisão prejudicial do TJCE. Ministério Público da Dinamarca contra Peter Michael Poulsen e Dina 
Navigation Corp. Disponível em: <http://curia.europa.eu/en/content/juris/c2.htm>. Acesso em: 06 jan. 
2009.
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nacionalidade do navio. Já na segunda hipótese – condição não cumulativa, ou 

seja,  registro  mais  vínculo  efetivo – outros  Estados  poderiam desconsiderar  a 

nacionalidade do Estado de pavilhão, quando inexistisse o vínculo.273 

Outro  aspecto  importante  se  refere  ao  momento  no  qual 

deve ser cumprido o requisito do vínculo da nacionalidade: quando ocorrem os 

fatos,  na  apreensão  do  navio,  ou  na  proposição  da  ação?274 O  Tribunal  não 

esclareu a questão, entretanto, parece ter sinalizado no seguinte sentido: a) no 

caso Grand Prince, na proposição da ação; b) no caso Saiga, na apreensão do 

navio. Nesse sentido:

“(...) La sentencia en el asunto del Grand Prince parece fundarse 

sobre la hipótesis de que el momento crítico es, de hecho, el de la 

presentación de la demanda.  Si  en el  asunto del Saiga  n° 2 el 

Tribunal  examinó  la  cuestión  de  la  nacionalidad  considerando 

como momento  crítico el  del  apresamiento del  buque,  pues era 

éste  precisamente  el  momento  de  la  comisión  del  acto  ilícito 

alegado,  puesto  que  el  Estado  demandante  entendía  que  el 

apresamiento había sido realizado en violación de la Convención, 

en  cambio  en  el  asunto  del  Grand  Prince,  se  trataba  de  un 

procedimiento  de  pronta  liberación,  en  el  que  el  acto  ilícito 

alegado no es el del apresamiento del buque; se trata más bien de 

la  violación  de una  disposición  de la  Convención  que  prevé  la 

pronta  liberación  del  buque  desde  el  depósito  de  una  fianza 

razonable, u outra garantía financiera. (...)”275

A  jurisprudência  do  Tribunal  ainda  não  fez  uma  análise 

profunda sobre o vínculo efetivo entre o Estado de bandeira e o navio.276 Para F. 

Javier Quel López: 

273 Cf. SÁNCHEZ  RODRÍGUEZ,  Luis  Ignacio.  Derecho  comunitario  y  derecho  del  mar: 
observaciones a la sentencia del TJCE de 24 de noviembre de 1992: Poulsen C-286/90. Revista de 
Instituciones Europeas, Espanha, n. 1, p. 141 a 153, jan./abr. 1993, v. 20. Disponível em: <http:// 
www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE_020_001_141.pdf>. Acesso em: 17. abr. 2008.
274 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 238-239. 
275 LICERAS, Juan Soroeta.  La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 132.
276 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 172.
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“(...)  en  relación  al  arduo  debate  en  torno  a  los  pabellones  de 

conveniencia y la exigencia de un vínculo efectivo entre el buque y 

el Estado del pabellón, el Tribunal no ha sido capaz de adoptar 

una posición clara a pesar de ser éste un asunto recurrente en los 

casos planteados. La nacionalidad formal del buque aparece en 

sus decisiones completamente desligada de la relación auténtica 

que el proprio convenio exige.”277

O vínculo efetivo está relacionado com o cumprimento das 

obrigações e dos deveres do Estado de bandeira constantes da Convenção do 

Mar de 1982. Para cumpri-las, o Estado está obrigado a exercer de modo efetivo 

jurisdição e controle nos aspectos administrativos, técnicos e sociais do navio.

Em tese,  os  Estados  sem  vínculo  efetivo  com  os  navios 

registrados  em  seu  território  (bandeiras  de  conveniência)  desrespeitam  o 

parágrafo 1° do artigo 91 da Convenção do Mar de 1982. 

Na prática, o entendimento é outro: entre o critério formal e o 

substancial  prevalece  o  primeiro.  Para  os  Tribunais  Internacionais  cabe 

unicamente  ao  Estado  de  pavilhão  estabelecer  os  critérios  e  o  procedimento 

quanto à nacionalidade dos seus navios. Essa questão é de exclusiva jurisdição 

do Estado de bandeira. 

A  exigência  do  vínculo  substancial  está  desconectada  da 

atribuição de cada Estado de conceder a nacionalidade aos navios. Ou seja, ao 

não possuírem vínculo com os navios sob seu registro os Estados de bandeira de 

conveniência apenas descumprem suas obrigações convencionais. 

Dessarte,  os  navios  de  bandeira  de  conveniência  estão 

sujeitos exclusivamente à jurisdição do Estado de registro. Terceiros Estados não 

podem questionar essa falta de vínculo.

277 Comentário  de  F.  Javier  Quel  López  no  prólogo  do  livro  de  LICERAS,  Juan  Soroeta.  La 
jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar (1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. 
p. 19. 
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1.9ALTERNATIVAS PARA IMPOR LIMITES ÀS BANDEIRAS DE 

CONVENIÊNCIA

O objetivo da exigência do vínculo efetivo entre o Estado e o 

navio – prevista no artigo 91, 1, da Convenção do Mar de 1982 – era reagir às 

bandeiras de conveniência.278 Semelhante é o posicionamento de Juan Soroeta 

Liceras. Para ele o ideal seria acabar com as bandeiras de conveniência.279

Na prática, isso não ocorre. As maiores frotas mundiais são 

de navios de bandeira de conveniência (Panamá e Libéria). E as decisões dos 

Tribunais Internacionais – até agora – viabilizam a sua adoção. 

Outras  duas  medidas,  também  no  intuito  de  frear  esse 

fenômeno,  foram  adotadas.  No  âmbito  estatal,  foram  criados  os  segundos 

registros nacionais. No sindical, uma campanha internacional contra as bandeiras 

de conveniência. 

A referida campanha é promovida pela ITF desde 1948. Ela 

se baseia  em dois  pilares:  a)  político:  estabelecer,  por  intermédio  de acordos 

governamentais internacionais, um vínculo efetivo entre a bandeira do navio e a 

nacionalidade de residência do proprietário, armador ou marinheiro; b) industrial: 

proteção contra a exploração dos trabalhadores marítimos dos navios de bandeira 

de conveniência.280

As  duas  providências  não  tiveram  muito  êxito,  embora 

tenham reduzido em alguma medida o uso das bandeiras de conveniência. Diante 

278 Cf. FIORATI, Jete Jane.  A disciplina jurídica dos espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982 e na jurisprudência internacional. Rio de Janeiro: 
Renovar,  1999.  p.  221-222.  MELLO,  Celso D. de Albuquerque.  Curso de direito internacional 
público. 9. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Renovar, 1992. v. 2. p. 940.

279 “Finalmente, a nadie se le oculta la necesidad de que con urgencia la Comunidad Internacional 
ponga veto a los ‘registros abiertos’ y a la práctica fraudulenta de los pabellones de conveniencia. 
(...)” LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 174. 

280 Cf.  FEDERACIÓN  INTERNACIONAL  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  TRANSPORTE. 
Homepage  oficial.  Apresenta textos,  dentre outros.  Disponível  em: <http://www.itfglobal.org/flags-
convenience/index.cfm>. Acesso em: 17. ago. 2008. 
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disso,  outras  idéias  foram postas  em prática,  na escala estatal  e  comunitária, 

contra os navios de bandeira de conveniência. 

No Canadá, uma lei de 1994  (Coastal Fisheries Protection 

Act)  proíbe a pesca na sua zona econômica exclusiva  aos  navios  pesqueiros 

piratas  (navios sem pavilhão ou com pavilhão de conveniência).281 A Espanha 

aprovou  lei  (Real  Decreto  de  31  de  outubro  de  2002)  prevendo  sanções  em 

matéria  de  pesca  marítima  aos  tripulantes  espanhóis  a  bordo  de  navios  de 

bandeira de conveniência.282 

Alguns membros da União Européia adotaram a inspeção “a 

priori”  nos  navios.  Com  este  acordo  administrativo  (Memorando  de  Paris,  de 

1982) espera-se o cumprimento dos requisitos sociais e ambientais mínimos por 

parte dos navios inspecionados.283 

A  União  Européia  apresentou  uma  proposta  de  registro 

comunitário  (registro  comunitário  de  navios  –  EUROS),  complementário  ao 

pavilhão  estatal,  para  os  navios  mecantes.  A  proposta  não  foi  aprovada.284 

Recente  resolução do Parlamento Europeu sobre a aplicação do plano de ação 

da  União  Européia  para  erradicar  a  pesca  ilícita,  não  declarada  e  não 

regulamentada  também  propõe  ações  para  combater  as  bandeiras  de 

conveniência. Uma das ações objetiva: 

“(...) dissuadir os nacionais dos Estados-Membros da Comunidade 

de colocar os seus navios de pesca e de cometer infracções sob a 

281 Cf. LICERAS, Juan Soroeta. La jurisprudencia del tribunal internacional del derecho del mar 
(1997-2005). Madrid: Dilex, 2005. p. 157.

282 Cf.  ROIS MADARRO, Leticia.  El  control  por  el  Estado de sus nacionales como medio para 
combatir las actividades pesqueras ilícitas:  el Real decreto 1134/2002 de 31 de octubre, sobre la 
aplicación  de  sanciones en materia  de  pesca  marítima a españoles  enrolados  en buques  con 
abanderamiento de conveniencia.  Revista electrónica de estudios internacionales, Espanha, p. 
10-12, n. 6, 2003. Disponível em: <http://www.reei.org/reei6/L.Rois(reei6).pdf>. Acesso em: 10 ago. 
2008.

283 Cf.  CABRAL,  María  Ruth.  Aspectos conflictivos relacionados con la nacionalidad del  buque: 
pabellones de conveniencia. Instituto Universitario Naval,  Argentina, p. 15, 2006. Disponível em: 
<www.esgn.edu.ar/cee/Cudemar/Monog06/Aspectos.pdf>. Acesso em: 10. ago. 2007.

284 Cf. DOMÍNGUEZ CABRERA, María del Pino. Problemas relacionados con la nacionalidad del 
buque. Revista de Derecho (Valdivia), Valdivia, Chile, p. 138, v. 18, n. 1, jul. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0718-09502005000100005&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 14. out. 2008.
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jurisdição de um Estado que não cumpre as obrigações que lhe 

incumbem na sua qualidade de Estado de pavilhão.”285

Solução adequada para resolver a questão das bandeiras de 

conveniência pode ser encontrada se forem conciliados os interesses de todas as 

partes envolvidas. Assim entende José David Enríquez Rosas:

“(...) El criterio que hemos sostenido por nuestra parte, es que los 

órganos  de  gobierno  y  los  organismos  internacionales  deben 

escuchar inteligentemente al sector y plantear alternativas viables, 

partiendo  de la  base  de que  es  necesario  conciliar  los  valores 

jurídicos  superiores  tutelados  por  nuestra  disciplina  con  un 

negocio que necesariamente debe ser lo suficientemente lucrativo 

para que siga operando.”286

Como visto acima, os Estados, os organismos internacionais 

e  outros  atores  da  sociedade  internacional  implantaram,  sem  muito  sucesso, 

diferentes medidas no intuito de reagir às bandeiras de conveniência. 

285 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS.  Homepage  oficial.  Apresenta  comunicados, 
dentre outros.  Comunicação da Comissão:  plano de acção comunitário com vista a erradicar a 
pesca ilícita, não declarada e não regulamentada. Bruxelas, p. 3-4, 28. maio. 2002. Disponível em: 
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0180:FIN:PT:PDF>.  Acesso  em: 
11. fev. 2009. A justificativa dessa ação (p. 3-4) é a seguinte: “(...)  os pavilhões de conveniência 
induzem  condições  de  concorrência  inequitativas  e  constituem  uma  ameaça  grave  para  a 
sustentabilidade da gestão dos recursos haliêuticos.  Na falta de regra internacional que permita 
definir o vínculo substancial entre o Estado e os navios que arvoram seu pavilhão, é conveniente 
dissuadir os operadores comunitários de recorrer a este tipo de pavilhões, por forma a garantir a 
igualdade de tratamento. Acresce que a Comunidade Europeia já assumiu compromissos jurídicos 
internacionais  que  vão  nesse  sentido  (Convenção  SEAFO)  e  devem ser  executados  ao  nível 
comunitário de forma não discriminatória.”

286 ROSAS, José David Enríquez. El buque: una introducción al estudio del estatuto jurídico de las 
embarcaciones. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1998. p. 168. Disponível 
em: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=233>. Acesso em: 07. fev. 2007.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo  fato  de  o  navio  possuir  vários  significados,  não  foi 

construído um único conceito para ele. Buscaram-se os conceitos previstos nos 

tratados internacionais,  na legislação nacional  e na doutrina.  Em todos eles o 

navio é definido de forma ampla, ou seja, significa qualquer tipo de embarcação. 

Os elementos essenciais dos navios são a navegabilidade e a flutuabilidade. Na 

falta de um deles, o navio não é considerado como tal. 
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A natureza jurídica do navio é de um bem móvel. O fato de a 

lei equipará-lo aos bens imóveis não descaracteriza sua natureza jurídica. Além 

de bem móvel, é considerado um todo indivisível composto de várias partes e de 

diversos acessórios (res conexa).

A nacionalidade é a característica mais importante do navio. 

Ela significa  a submissão do navio ao regime jurídico de determinado Estado. 

Todo o navio  deve possuir  apenas  uma nacionalidade.  Fora  disso,  o  navio  é 

considerado sem nacionalidade. 

Para  adquirir  nacionalidade o navio  precisa  ser  registrado 

em  algum país.  O  registro  determinará  a  nacionalidade  do  navio.  O  símbolo 

externo  do  registro  da  nacionalidade  é  a  bandeira  ou  pavilhão  arvorado  pelo 

navio.  A  presunção –  relativa  –  é  de que o  navio  possui  a  nacionalidade do 

Estado cuja bandeira hasteia.

A classificação dos navios é essencial para a determinação 

da jurisdição do navio. O critério utilizado pela Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar de 1982 para classificar os navios é o da natureza do 

serviço prestado. Segundo ele, os navios dividem-se em quatro categorias: navios 

de guerra, navios de Estado utilizados para fins não comerciais, navios de Estado 

utilizados para fins comerciais e navios mercantes. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 

1982 é o mais importante instrumento internacional relativo ao direito do mar. Ela 

entrou  em  vigor  internacional  em  16  de  novembro  de  1994  e  integra  o 

ordenamento jurídico brasileiro – Decreto n° 1.530, de 22 de junho de 1995. 

Foram  estudados  os  seguintes  espaços  marítimos:  mar 

territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva, ilhas e águas arquipelágicas, 

estreitos e canais, e o alto-mar.

No seu mar territorial  o Estado costeiro exerce soberania, 

limitada pelo direito de passagem inocente, sobre o espaço aéreo, leito e subsolo. 

A largura máxima do mar territorial é de 12 milhas marítimas. 
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Na zona contígua, cuja extensão é de 24 milhas marítimas, o 

Estado costeiro pode exercer medidas de fiscalização. 

A zona econômica exclusiva pode ter a extensão máxima de 

200 milhas  marítimas. Nela  o Estado costeiro  possui  determinados direitos  de 

soberania e jurisdição. 

Os Estados arquipélagos detêm soberania nas suas águas 

arquipelágicas. Os estreitos são corredores naturais e os canais são obra humana 

que objetivam facilitar a navegação internacional. 

O  alto-mar  é  bem  de  uso  comum  no  qual  os  Estados 

possuem liberdade de navegação, de sobrevôo, de colocação de cabos e dutos 

submarinos,  de  construir  ilhas  artificiais  e  outras  instalações  permitidas  pelo 

direito internacional, de pesca e de investigação científica, desde que para fins 

pacíficos.  Ele  compreende  todas  as  partes  do  mar  não  incluídas  na  zona 

econômica exclusiva,  no mar territorial  ou nas águas interiores de um Estado, 

nem nas águas arquipelágicas de um Estado arquipélago. 

A  jurisdição  nos  espaços  marítimos  significa  o  exercício 

exclusivo do Estado no seu território das competências legislativa, administrativa 

e jurisdicional. Ela abrange os aspectos administrativo (registro e documentação 

dos navios), técnico (construção e equipamentos) e social (questões trabalhistas 

da tripulação). 

Os navios, de acordo com a sua classificação e do espaço 

marítimo no qual trafeguem, estão sujeitos a uma das seguintes jurisdições: do 

Estado costeiro, do Estado de bandeira ou universal. 

Os  navios  públicos,  no  alto-mar  ou  no  mar  territorial 

estrangeiro, gozam de completa imunidade de jurisdição em relação a qualquer 

Estado. Mas, caso desrespeitem as normas do Estado costeiro, este pode exigir a 

saída imediata desses navios do seu mar territorial. 
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Pelo princípio da jurisdição do Estado de bandeira, no alto-

mar, somente o Estado de bandeira do navio pode exercer jurisdição penal sobre 

os navios privados, exceto quanto ao direito de visita e ao direito de perseguição. 

O  navio  pirata,  no  alto-mar,  está  sujeito  à  jurisdição 

universal,  ou  seja,  qualquer  Estado  pode  apresá-lo,  prender  as  pessoas  e 

apreender os bens encontrados a bordo. Navio pirata é aquele que pratica algum 

ato de pirataria. 

Os  registros  de  navios  estão  classificados  em  duas 

categorias: registros nacionais, subdivididos em primeiro e segundo registros; e 

registros abertos ou bandeiras de conveniência. 

No  primeiro  e  no  segundo  registros  estão  presentes  o 

vínculo efetivo entre o Estado e o navio. O Estado efetivamente fiscaliza o seu 

navio nacional. A diferença entre as duas espécies reside na maior liberalidade 

por parte daqueles (segundos registros) no tocante às vantagens fiscais e sociais. 

No mesmo intuito de reagir às bandeiras de conveniência o Brasil 

criou – Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997 – o seu segundo registro, com a denominação 

de registro especial brasileiro (REB). 

Nos registros abertos o vínculo efetivo entre o Estado e o navio é 

muito fraco ou não existe. Esse tipo de registro é atrativo para os proprietários ou armadores, 

pois oferece vantagens de vários tipos, principalmente fiscais, trabalhistas e empresariais. 

Além disso, os Estados são inertes quanto à fiscalização dos navios. 

Em razão  da facilidade  de registro,  em alguns  casos,  os 

navios de bandeira de conveniência são utilizados no cometimento de delitos que 

vão desde a pesca ilegal  ao tráfico de drogas.  A Federação Internacional  dos 

Trabalhadores do Transporte (ITF) denuncia as péssimas condições de trabalho 

da tripulação dessa modalidade de registro. 

Como  praticamente  não  há  fiscalização  trafegam  navios 

velhos e mal conservados, gerando diversos acidentes com sérios problemas ao 

meio ambiente marinho. 

91



Para descobrir se terceiros Estados podem desconsiderar a 

nacionalidade dos navios de bandeira de conveniência, foi analisado o significado 

e o alcance do vínculo efetivo entre o Estado e o navio. 

A exigência do vínculo substancial entre o Estado e o navio 

está  prevista  na  parte  final  do  parágrafo  1°  do  artigo  91  da  Convenção  das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982.

O vínculo deve ser entendido de acordo com a jurisdição e o 

controle,  por  parte  do  Estado  em  relação  ao  navio,  nas  questões  técnicas, 

administrativas  e  sociais  e  as  obrigações  constantes  na  Convenção  de 1982. 

Estas são exercidas de modo efetivo quando o vínculo é forte, ou seja, quando o 

navio possui alguma ligação com o Estado de registro. 

Exposto o significado do vínculo efetivo cabe descobrir  se 

terceiros Estados podem desconsiderar a nacionalidade dos navios de bandeira 

de conveniência.

A  resposta  é  negativa.  Tanto  o  Tribunal  Internacional  do 

Direito do Mar como o Tribunal de Justiça da Comunidade Européia decidiram 

que  os  critérios  para  conceder  ou  retirar  a  nacionalidade  dos  navios  cabe 

exclusivamente  ao  Estado  de  bandeira,  pois  o  vínculo  substancial  se  refere 

apenas ao cumprimento das obrigações convencionais. 

Portanto,  outros  Estados  não  podem contestar  a  falta  de 

vínculo,  conseqüentemente  os  países  de  bandeira  de  conveniência  apenas 

deixam de cumprir suas obrigações convencionais. 

Outras  medidas  estão  sendo  adotadas  (tanto  na  esfera 

governamental como não governamental) no sentido de diminuir a influência das 

bandeiras de conveniência. Até o momento, insuficientes.
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