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RESUMO 
 
O compartilhamento de recursos naturais entre Estados soberanos é um assunto que relaciona 
diversos aspectos do Direito Internacional Público, bem como do Direito Constitucional dos 
Estados, quando mais especificamente se volta à execução e aplicação de acordos 
internacionais que regulamentam o aproveitamento de bens comuns soberanamente. Neste 
contexto, por serem recursos naturais detentores de características ínsitas que lhes 
possibilitam a migração constante e o depósito em posições transfronteiriças, terrestres ou 
marítimas, o petróleo e o gás natural surgem como bens que quando compartilhados 
necessitam de um aparato jurídico complexo que regulamente sua exploração e produção, de 
maneira a não afetar os direitos soberanos dos envolvidos. A proposição da presente 
dissertação é o de realizar um estudo sobre os acordos internacionais que possibilitam a 
concretização desse fim voltado à atuação conjunta, mais especificamente os tratados de 
unitização celebrados internacionalmente entre Estados, a fim de solucionarem questões 
relativas à individualização de campos de petróleo e/ou gás que atravessem suas fronteiras. 
Esses acordos serão analisados à luz da teoria das fontes do direito internacional público, 
tendo por base as experiências já existentes neste sentido, não podendo olvidar a forma como 
isto poderia ser efetivado no Brasil. Iniciar-se-á por uma incursão histórica sobre o instituto da 
unitização, passando pelas suas características principais e seu procedimento de formação e 
execução, até se chegar ao tratamento conferido ao instituto pelas legislações brasileiras e o 
direito comparado. As cláusulas desses relevantes acordos serão enfocadas em análise 
minuciosa das particularidades do conteúdo dos acordos de unitização internacional. Por se 
tratar de norma jurídica cogente internacional, imprescindível que se enquadre esses acordos 
no ordenamento jurídico internacional, ressaltando a natureza de tal direito e os sujeitos 
internacionais, para só então poder estabelecê-los como fonte do direito internacional e 
analisá-los como norma internacional, enquadrando como conseqüente direito aplicável 
nessas relações jurídicas interestatais tanto o convencionalmente estabelecido, assim como o 
costume internacional consolidado e os princípios de Direito Internacional aplicáveis, de 
modo que a responsabilidade internacional dos Estados surge como importante tópico sobre a 
constatação da licitude dos atos praticados pelos Estados quando da ocorrência destas 
situações. A análise do compartilhamento desses recursos naturais à luz do ordenamento 
jurídico internacional finaliza com o enfrentamento da individualização de possíveis campos 
exploráveis situados em áreas marinhas entre o fim da zona econômica exclusiva e da 
plataforma continental e a região controlada pela Autoridade Internacional. Por fim, o sistema 
constitucional brasileiro aparece como norteador da integração, aplicação e execução dos 
acordos de unitização internacional no Brasil, destacando o formato e o procedimento que os 
tratados internacionais percorrem para adquirir vigência no plano interno brasileiro, passando 
pela interpretação dos tratados internacionais de unitização e os princípios constitucionais 
aplicáveis, até chegar à sua aplicação no Brasil com as devidas peculiaridades constitucionais 
existentes, ressalvando o papel assumido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis – ANP. 
 
Palavras-chave: Acordos Internacionais. Compartilhamento. Recursos Naturais. Unitização. 
Petróleo e Gás. Constituição brasileira. 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The apportionment of natural resources between sovereign States is a subject that relates 
many aspects of International law, as long as Constitutional Law, at the execution and 
application phases of international treaties that regulates the exploration of common goods. In 
this sense, because of their natural characteristics that creates an environment of constant 
migration and fixation in transboundary regions, terrestrial or maritime, the petroleum and the 
natural gas bound a complex juridical apparatus that can control the sovereign rights involved. 
This research is aim at accomplishing a study concerning the international agreements that 
enable the non-unilateral action, specifically the unitization treaties between sovereign States, 
as a manner to resolve situations related to the individualization of oil and/or gas reservoirs 
that go across their national borders. These agreements will be analyzed considering the 
international public law sources theory, bearing in mind yet the already existed experiences in 
this sense, not disregarding the way that this fact could affect Brazil. It will begin with an 
historical incursion over the unitization institute, covering its main characteristics and its 
formation and execution procedures, and finally it will address the Brazilian legal system and 
the comparative law threats the institute. The clauses of these relevant agreements will be 
analyzed in details, concerning its particularities and its contents. Because these agreements 
are international obligatory rules of law, it is indispensable that they are considered under the 
auspices of the international law system, focusing their nature and the subjects of international 
law and establishing them as sources of the international law, analyzing them, then, as 
international rules and the applicable law to these juridical relations, the conventional 
established, the consolidated international custom and the applicable International Law 
principles, appearing the State’s responsibility as an important subject for the verification of 
the acts’ lawful practiced by States. The analysis of the apportionment of these natural 
resources ends with the individualization of possible exploitable marine oil fields located 
between the exclusive economic zone and the continental platform ends and the region 
administrated by the International Seabed Authority. At last, the Brazilian constitutional 
system appears as the mechanism of integration, application and execution of the international 
unitization agreements in Brazil, detaching the format and the proceedings that the 
international treaties take to acquire validity at the national legal system, passing through the 
treaties’ interpretation and the applicable constitutional principles, coming to its application in 
Brazil, considering the existing constitutional peculiarities and the role played by the National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and bio-fuel – ANP.   
 
Keywords: International Agreements. Apportionment. Natural Resources. Unitization. Oil and 
Gas. Brazilian constitution. 
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a temática dos recursos naturais no mundo contemporâneo é 

uma das maiores que permeiam as relações internacionais hodiernas, ainda mais quando se 

trata de recursos naturais não renováveis como o petróleo e o gás natural. Isto ocorre em 

função de variadas motivações: da escassez dos mesmos; do aumento da sua produtividade e 

conseqüente necessidade de novos recursos para movimentar as indústrias de um modo geral; 

da representatividade exercida por tais recursos na matriz energética de vários países, 

inclusive de todo o globo; das crises naturais que se insurgem; das mudanças climáticas e seus 

reflexos; ou seja, da alta relevância que assumem para a sociedade internacional, bem como 

para as sociedades internas e estatais, aliadas ao seu caráter de não renovação. 

Assim, o petróleo e o gás natural, matérias-prima de variados insumos produzidos 

por um número significativo de indústrias, e matrizes energéticas de termelétricas para a 

eletricidade e de veículos de locomoção de todos os gêneros que movimentam toda a 

população mundial, são alvos de constante exploração e produção nos territórios nacionais 

soberanos onde se localizam, provocando um avanço tecnológico dia após dia, indispensável 

para responder e atender às necessidades quase que incontroláveis da sociedade global 

contemporânea. 

A exploração e produção de petróleo e gás chegaram, então, a se desenvolver nos 

lugares mais dificultosos de acesso e de obtenção de êxito para a realização de atividades de 

alta complexidade. Saiu-se da inicial e menos custosa exploração e produção em terra para se 

chegar às áreas marinhas, e mais, às águas ultra profundas. O contexto gerado pelos avanços 

tecnológicos ocorridos era um mero reflexo do próprio avanço da sociedade e de suas 

demandas criadas. 

Todavia, essas atividades de exploração e produção de petróleo e gás sempre 
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tiveram, e ainda têm, uma ligação muito forte e preponderante com o princípio da soberania 

estatal, de maneira que as suas consecuções concerniam exclusivamente aos poderes 

soberanos estatais sobre um determinado território, seja pelo valor estratégico desses bens, 

aliados à sua característica de serem não renováveis natural ou provocadamente, seja pelos 

altos valores monetários que possuem no mercado em função de sua importância intrínseca, 

seja, por fim, pela sua territorialidade marcante. 

Os Estados soberanos, detentores de poderes soberanos sobre todo o seu território 

nacional, possuem, portanto, a natureza de serem efetivamente os proprietários desses 

recursos naturais de imensurável estimação de maneira absoluta, dispondo em suas 

legislações constitucionais e/ou infraconstitucionais o formato pelo qual se consubstanciaria a 

execução de tais atividades: se por meio dele próprio através de empresas estatais, ou se pela 

contratação, sob as mais diversas formas, de particulares. Cabe, destarte, a cada Estado, 

determinar os meios de sua escolha para exercitar seus direitos soberanos sobre esses recursos 

naturais. 

A sociedade internacional avançou normativamente neste sentido, com o intuito de 

impedir que Estados menos favorecidos economicamente fossem compelidos por outros e 

tivessem seus recursos petrolíferos e gasíferos explorados e produzidos sem qualquer 

possibilidade de interferência, muito menos participação nos resultados. 

Ocorre que as reservas de petróleo e gás mundiais não se localizam somente dentro 

das fronteiras estabelecidas geograficamente entre os países, em virtude da viscosidade e da 

fluidez desses recursos. Elas comumente atravessam as fronteiras dos Estados e estabelecem-

se em regiões fronteiriças entre os mesmos. Os avanços tecnológicos e a busca incessante por 

novas reservas revelavam essa nova faceta que, por sua vez, demandaria novas reflexões por 

parte da sociedade internacional a respeito do assunto, primordialmente jurídicas. 

Isto porque uma área detentora de uma reserva de petróleo e/ou gás que atravessa as 
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delimitações territoriais de mais de um Estado, pertencendo a dois ou mais sujeitos do Direito 

Internacional Público (DIP), gera direitos e obrigações comuns. A soberania estatal sobre os 

recursos naturais em foco é, neste contexto, compartilhada entre os Estados, e não pertencente 

a um e ao outro indistintamente de modo separado. 

A comunicação de campos e/ou jazidas de petróleo e/ou gás natural gera direitos e 

deveres recíprocos entre os Estados, pois cada um detém o direito de explorar e produzir os 

recursos, porém tal direito encontra-se limitado em função do mesmo direito que o outro 

Estado possui. Aquele que realizar atividades unilaterais, no uso de direitos, estará 

provocando danos ao direito do outro, razão pela qual existe uma obrigação de ambos de não 

tomar medidas desta natureza, em virtude da natureza dos recursos naturais envolvidos. 

O surgimento da preocupação jurídica da sociedade internacional com essas 

situações, ainda que de modo casuístico e particularizado, se deu de maneira consuetudinária 

até se instrumentalizar nos primeiros acordos internacionais de delimitação marítima de 

fronteiras entre Estados, que continham cláusulas tipo sobre o compartilhamento de petróleo e 

gás, nos idos da década de 40 do século passado, não olvidando os acordos internacionais que 

regulamentaram a produção compartilhada de petróleo e gás no Mar do Norte, entre as 

décadas de 60 e 70 também do século passado. 

Um enfoque mais genérico e abstrato, provindo do seio do órgão multilateral com 

maior representatividade e legitimidade da sociedade internacional, a Assembléia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), solidificou-se através da Carta dos Direitos e 

Deveres Econômicos dos Estados, aprovada pelas suas Resoluções de números 3281, de 1974, 

e 34/186, de 1979, que reconheceram a existência de direitos soberanos compartilhados 

quando da comunicabilidade de recursos naturais, sobrelevando a importância da cooperação 

internacional com o intuito de criar mecanismos jurídicos voltados para a produção conjunta 

dos recursos naturais compartilhados, adotando, inclusive, um conjunto de princípios, 
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diretivas e recomendações. 

Neste diapasão, o Direito Internacional obtém como finalidade precípua não apenas 

estabelecer materialmente que o compartilhamento de soberanias sobre esses recursos naturais 

gera uma necessidade de observação das soberanias estatais sobre seus recursos naturais de 

maneira limitada, mas também engendrar mecanismos que promovam a formalização dessa 

consecução de atividades conjuntamente, a fim de que esses instrumentos definam a questão 

entre as partes soberanas envolvidas e delimitem o nível e o grau de atuação de cada um, 

estruturando os critérios pelos quais a exploração e a produção daquele campo e/ou jazida 

deverão se pautar.     

Desse modo, surgem os acordos de unitização internacional na área de petróleo e gás, 

fonte do DIP que define as bases jurídicas da exploração e produção conjunta de uma única 

jazida e/ou campo, a qual, por seu alcance e/ou localização, estende-se por territórios 

pertencentes a dois ou mais Estados. A finalidade primordial da unitização é fazer com que a 

produção de petróleo ou gás seja realizada de forma controlada, sem abusos e medidas 

tomadas unilateralmente que venham comprometer a produtividade do campo, evitando 

desperdícios e promovendo, por conseguinte, a proteção ao meio ambiente com a não 

aplicação da regra da captura (rule of capture). 

Tendo em mente o grande valor que o petróleo e o gás natural possuem para a matriz 

energética global no contexto de serem bens não renováveis, a relevância hodierna dos 

acordos internacionais de unitização evidencia-se, por um lado, pelo grande número de 

campos e jazidas transfronteiriços existentes em todo o mundo e, por outro, pela possibilidade 

admissível de ocorrência fática de tal situação no território brasileiro, o que geraria a 

imperiosidade da celebração de um acordo internacional desta natureza pelo Brasil, com fins 

de regulamentar o aproveitamento dos recursos envolvidos. 

No Brasil, levando-se em consideração as áreas ofertadas na nona rodada de 
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licitações de blocos exploratórios, promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), são oferecidos blocos que se situam em regiões limítrofes com 

outros Estados nacionais, as quais carregam com si a possibilidade de conterem, em havendo 

de fato hidrocarbonetos no local, compartilhamento de recursos naturais1. São eles: Bacia de 

Santos (com clara possibilidade de comunicação com a Área Internacional, além da Zona 

Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental brasileira), blocos marítimos no Amapá 

(com possível comunicação com a Guiana Francesa) e blocos marítimos no Rio Grande do 

Sul (com possível comunicação com Uruguai). 

Além do mais, a área da região da Amazônia brasileira, que se encontra interligada 

com a Venezuela, país grande produtor de petróleo e gás, já demonstrou ser um local onde se 

poderá encontrar ditos recursos naturais, haja vista as explorações e produções já ocorrerem 

no estado do Amazonas, e que, em face de sua localização próxima da fronteira, ensaiarem a 

possibilidade da comunicação de petróleo e gás. 

A existência de campos e jazidas de hidrocarbonetos compartilhados por todo o 

mundo, inclusive sua provável possibilidade de se descobrir comunicabilidade envolvendo o 

Estado brasileiro, acarreta, por força de normas internacionais consuetudinárias e princípios 

aplicáveis, a formulação de mecanismos, instrumentos e institutos jurídicos de caráter 

internacional que prevejam minuciosamente o tratamento conjunto a ser dado, 

regulamentando as atividades desenvolvidas sobre tais recursos, compartilhando-se a 

soberania estatal existente entre eles. 

A comunicação de campos e jazidas de hidrocarbonetos gera, desse modo, uma co-

relação dos direitos soberanos de cada Estado quanto ao aproveitamento desses recursos, ou 

seja, uma interdependência indispensável se forma como base e sustentáculo jurídico do 

                                                 
1 http://www.brasil-rounds.gov.br/round9/mapas/Mapa_Round9_setembro2007_.pdf. Acesso em 08 de março de 
2008. 
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aproveitamento conjunto soberanamente considerado. 

É por este motivo que o não regramento convencional de instrumentos jurídicos que 

se relacionem com o aproveitamento conjunto de recursos naturais compartilhados, de 

maneira que um Estado promova uma atuação unilateral frente à situação, origina a 

constituição de danos aos direitos soberanos do outro Estado com quem compartilha os 

recursos, em virtude de serem os direitos soberanos de ambos correlatos, ou seja, 

interdependentes. 

Essa interdependência de direitos soberanos com relação aos campos compartilhados 

se justifica pela possibilidade quase que certa de que a competição excessiva pela produção, 

ao se agir não de uma forma conjunta, pode gerar danos diversos, não somente ao campo 

especificamente, mas a todo meio ambiente. É por isso que se divide entre os participantes de 

uma região compartilhada não só o aproveitamento dos recursos naturais que ela pode 

oferecer, mas, também, as responsabilidades e os riscos. 

 Assim, observando os casos de comunicação dos campos e reservatórios em 

territórios de dois ou mais Estados, os acordos de unitização internacional da produção e 

exploração do petróleo e gás são os mecanismos convencionais, em consonância com o 

Direito Internacional Costumeiro, que estabelecem e estruturam as regras de proteção dos 

direitos soberanos destes Estados e que visam atender estas ocorrências fáticas, a fim de que 

se instrumentalize a regulamentação conjunta de um aproveitamento de tão importantes 

recursos naturais que somente poderá se efetivar desta forma, sob pena de se infringir 

mandamentos internacionais, direitos soberanos recíprocos e se prejudicar o próprio meio 

ambiente, em função das inconseqüências geradas pela ação unilateral na biodiversidade.  

Isto posto, o estabelecimento de regras conjuntas concernentes à exploração e à 

produção do campo e/ou jazida que se encontra em territórios de dois ou mais Estados faz-se 

necessário tendo em vista as gravosas conseqüências que podem decorrer do fato da 
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liberalização da produção, como ocorria quando se praticava a regra da captura. Em razão 

disto, no desenvolvimento das relações econômicas internacionais, novas práticas têm sido 

adotadas, dentre as quais a inserção de cláusulas em acordos internacionais de delimitação de 

fronteiras prevendo atitudes a serem tomados pelos Estados caso haja a descoberta de campos 

compartilhados, de maneira prévia, bem como a feitura de acordos de produção 

compartilhada, quando não se têm definidas as fronteiras internacionais, e dos acordos 

internacionais de unitização, quando estas já se encontram pactuadas, os quais determinam as 

regras a serem aplicadas à exploração e produção do petróleo, dividindo os rendimentos e 

refletindo, sempre que possível, a estimativa das reservas contidas nas partes do campo 

pertencentes a cada uma das partes. 

Define-se, conseqüentemente, a unitização internacional como um acordo que 

objetiva a consolidação de negócio jurídico entre sujeitos internacionais de múltiplas áreas ou 

blocos, a fim de permitir que o campo seja eficientemente explorado dentro da perspectiva 

unitária, utilizando-se da divisão de custos e rendimentos, através do estabelecimento de joint 

ventures que realizarão as atividades. A unitização internacional torna-se globalmente 

relevante quando permite o eficiente controle da exploração descontrolada de petróleo ou gás 

e estabelece liames jurídicos complexos entre Estados que passam a ter suas explorações sob 

o controle das normas do ordenamento jurídico internacional, para que se possa construir e 

consolidar uma nova prática internacional.  

Além dos fatores jurídicos internacionais que permeiam a análise de seus conteúdos, 

como são exemplos, a delimitação de soberanias e jurisdições, a questão da exploração em 

águas ultra profundas e o estudo dos tratados que fundamentam os acordos de unitização, 

entre outros, outras matérias integram, indubitavelmente, as discussões puramente técnicas, 

como as concernentes à geologia e à engenharia de áreas sob a superfície terrestre e marítima, 

demonstrando, ambas, a alta relevância da unitização para a economia internacional e, como 
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já dito, da prática internacional na exploração e produção de petróleo e gás em zonas 

contíguas. 

Ademais, a inexistência de acordos internacionais desta natureza tendo o Brasil como 

parte não retira sua relevância para o contexto nacional, já que existem probabilidades 

técnicas de comunicação de reservas com alguns países, bem como, esta bem mais evidente, a 

comunicação de reservas brasileiras em águas ultraprofundas com reservas pertences à Área 

Internacional, patrimônio comum da humanidade.  

Sendo assim, imperioso que sejam traçadas as diretivas constitucionais e legais para 

a futura integração, aplicação, execução e observância irrestrita de tais acordos internacionais, 

em consonância com o Direito Constitucional brasileiro, ressaltando o papel a ser exercido 

pelo ente do governo federal responsável pelas questões petrolíferas nacionais, a ANP, 

inserido em um contexto de flexibilização do monopólio do petróleo da União, de suas 

probabilidades quanto aos formatos de seu exercício, da conjuntura regulatória nacional 

advinda das reformas constitucionais introduzidas e do novo papel do Estado brasileiro na 

ordem econômica, no que tange às suas modalidades e facetas de intervenção.  

O objetivo central da pesquisa é o desenvolvimento acadêmico e científico, dentro 

das concepções doutrinárias do Direito Constitucional Brasileiro e do Direito Internacional 

Público, da integração e aplicação dos acordos internacionais de unitização na área do 

petróleo e gás no sistema constitucional brasileiro, tratando ainda do papel que a ANP 

assumiria perante a efetiva execução desses acordos que o Brasil fosse parte, tendo em vista a 

atual conjuntura constitucional e legal de atuação do Estado na economia.   

As partes envolvidas firmam um acordo de unitização internacional para delimitar a 

área unitizada e disciplinar a forma pela qual regulamentar-se-á a exploração e a produção dos 

recursos naturais, observando ainda a forma pela qual se disporá acerca dos concessionários 

e/ou licenciados das áreas dentro de cada esfera nacional, focando na atuação conjunta dos 
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Estados soberanos. Então, descrever minuciosamente e identificar as características desses 

acordos internacionais é o primeiro objetivo específico da pesquisa.  

Estas normas jurídicas de caráter internacional, por se tratar de um Pacto que vincula 

juridicamente os Estados, assume força normativa internacional. O segundo objetivo 

específico, pois, é analisar tais acordos como fontes do Direito Internacional Público. 

O terceiro objetivo específico se restringe à demonstração da influência que tais 

acordos sofrem do ordenamento jurídico internacional como um todo, de maneira que o 

costume internacional e princípios de direito internacional se inserem na problemática, 

merecendo amplo e minucioso enfoque, haja vista a aplicação de normas internacionais as 

mais diversas sobre a situação fática do compartilhamento de recursos naturais, sopesando 

institutos como soberania estatal, cooperação internacional e a interdependência de direitos 

estatais.  

Os acordos, ainda, necessitam ser referendados e, posteriormente, ratificados, de 

acordo com o ordenamento jurídico de cada sujeito internacional estatal. Esse é o quarto 

objetivo específico da pesquisa, condizente especificamente à identificação da forma de 

recepção dos tratados internacionais no Brasil de uma forma geral, e posteriormente mais 

especificamente os que tratem da matéria da unitização, encarada sobre a ótica constitucional.  

Ademais, como quinto objetivo específico central dessa pesquisa, tem-se a maneira 

pela qual se aplicarão e se executarão os referidos acordos na esfera interna. O acordo de 

unitização afetará sobremaneira as concessões e/ou licenças existentes e concedidas pelos 

poderes públicos estatais de uma ou ambas as partes, implicando em conseqüências acerca da 

celebração de novo contrato entre o ente público e o particular para que este possa participar 

da produção unitizada, acarretando as demais implicações advindas da celebração de 

contratos de concessão, como por exemplo, o pagamento de participações governamentais e 

demais deveres e obrigações decorrentes. Da mesma forma, poderá o Acordo de Unitização 
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ser celebrado em área que não exista concessão outorgada pelo poder público brasileiro. Em 

ambos os casos, imperiosa será a atuação da ANP na aplicação do que for delineado 

internacionalmente, em cumprimento às competências legais que foram relegadas à mesma 

como prerrogativa constitucional, assim como pela Lei Federal 9.478/97, definindo a forma 

pela qual deverão ser as disposições acordadas pelo Brasil fielmente executadas, seja por si 

só, através de empresas estatais constituídas para tal fim específico de produção e exploração 

de petróleo, cumprindo o Tratado Internacional firmado de produção compartilhada, seja 

contratando juntamente com particulares, para que esses possam dar a fiel execução 

pretendida. 

O estudo, assim, encontra-se estruturado em capítulos. O primeiro atine à presente 

Introdução. O segundo, que trata da fundamentação teórica que apresenta a problemática, 

partindo de um levantamento histórico dos acordos de unitização na indústria do petróleo e 

gás, aborda as teorias que fundamentam a celebração do acordo de unitização como 

instrumento de solução das questões em torno dos campos compartilhados (teoria dos direitos 

correlatos) e dos regimes de propriedade do subsolo e as que negam sua celebração (teoria da 

captura), estabelece a fundamentação teórica e doutrinária de caráter geral do Direito 

Internacional Público e específica do Direito Internacional Privado e do Direito do Petróleo e 

Gás, destacando a doutrina do direito brasileiro e o direito comparado, as joint ventures, os 

conteúdos dos acordos e suas cláusulas, para localizar a influência contratual privada nos 

acordos de unitização (os acordos de operação conjunta e os contratos de venda da produção, 

por exemplo), a situação dos particulares detentores de direitos exploratórios da área antes e 

após a unitização internacional, a área unitizada, os efeitos da celebração dos acordos de 

unitização internacional, a determinação e a redeterminação das participações.  

No capítulo terceiro serão abordadas as concepções doutrinárias do Direito 

Internacional Público para localizar o valor jurídico das normas convencionais, instituidoras e 
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disciplinadoras das relações jurídicas advindas do compartilhamento de reservas de petróleo 

e/ou gás e analisá-los à luz da teoria das fontes do DIP, seja do Direito dos Tratados, seja o 

Direito Costumeiro, definindo o valor normativo dos Acordos de Unitização no que diz 

respeito à sua capacidade de direitos e obrigações de entes internacionais, fator preponderante 

para a sua inclusão como fonte do DIP hodierno, admitindo sua imperatividade em vista dos 

interesses jurídicos em nome dos quais se propugna a sua confecção, e ainda a forma e a 

feição que eles assumem perante a comunidade internacional e perante os ordenamentos 

jurídicos próprios de cada parte e as diversas dimensões de sua negociação, enfatizando os 

aspectos da responsabilização perante terceiros. Observar-se-á e analisar-se-á neste terceiro 

capítulo, ainda, a situação fática delineada pelo compartilhamento de campos marinhos que 

vão além dos limites soberanos de cada Estado, destacando ainda a atualidade dos acordos de 

unitização internacional, sua complexidade de provisões no desenvolvimento e na eficiência 

da explotação e exploração de petróleo e gás em campos transfronteiriços. 

Por último, no quarto capítulo tratar-se-á primeiramente da integração das normas 

internacionais convencionais ao ordenamento jurídico brasileiro, em conformidade com o 

texto constitucional de 1988, demonstrando as diferenciações existentes entre os mais 

diversos sistemas constitucionais de integração dos países. Em segundo plano analisar-se-á a 

questão da interpretação dos tratados internacionais perante as ordens jurídicas internacional e 

nacional brasileira, com especial enfoque para a Constituição brasileira de 1988, 

especificando o formato da hermenêutica dos tratados internacionais, até se chegar aos 

princípios constitucionais brasileiros que regem as relações exteriores, dando maior 

consideração aos princípios da soberania e da cooperação internacionais, por deterem 

intrínseca relação com a abordagem sugerida, e os conflitos existentes entre as normas 

internacionais e as nacionais, bem como o modus operandi da celebração dos tratados 

internacionais, para somente em seguida falar da aplicação dos acordos de unitização 
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internacional no Brasil e suas peculiaridades constitucionais, envolvendo o papel a ser 

assumido pela ANP e a atuação do Estado brasileiro na economia.   

Para a consecução desse fim, o estudo será realizado dentro da metodologia teórico-

descritiva, fundamentado na doutrina do Direito Constitucional Brasileiro, Direito 

Internacional Público e do Direito Marítimo Internacional, na norma internacional – 

consubstanciada na Carta das Nações Unidas, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, 

na Convenção de Havana sobre Tratados (1928), nas Convenções de Viena sobre Direito dos 

Tratados (1969 e 1986), bem como na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(Convenção de Montego Bay – 1982).  
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1. O COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS NATURAIS ENTRE ESTADOS E OS 

ACORDOS INTERNACIONAIS DE UNITIZAÇÃO NA ÁREA DO PETRÓLEO E 

GÁS: ANÁLISE DO INSTRUMENTO JURÍDICO 

  

A contextualização e os pressupostos fáticos ensejadores da existência dos Acordos 

de Unitização Internacional torna-se uma necessidade preliminar à abordagem do próprio 

instituto jurídico, permitindo uma melhor compreensão das condicionantes que propulsionam 

o início da celebração destes contratos como pacto dos negócios jurídicos que envolvem a 

exploração e produção conjunta de um reservatório e/ou campo comum a dois ou mais 

Estados soberanos detentores dos poderes de exploração sobre o mesmo (caso da unitização 

interestatal ou internacional), ou ainda dos proprietários, licenciados ou concessionários (caso 

da unitização em âmbito interno dos países). 

Assim, é de se dizer que alguns recursos naturais2 existentes no globo terrestre 

possuem, como elemento típico que os individualiza, a possibilidade de se movimentarem 

livremente por entre diversos espaços geográficos de forma natural, sem que, 

necessariamente, haja a atuação humana para tanto. Ocorre que, por vezes, esses espaços 

geográficos pelos quais ditos recursos naturais perpassam são aqueles em que se estabelecem 

as fronteiras dos países, dos Estados soberanos, ou seja, transpassam os limites dos territórios 

                                                 
2 Os recursos naturais são componentes, materiais ou não, da paisagem geográfica, mas que ainda não tenham 
sofrido importantes transformações pelo trabalho humano e cuja própria gênese é independente do Homem, mas 
aos quais lhes foram atribuídos, historicamente, valores econômicos, sociais e culturais. Freqüentemente são 
classificados como renováveis e não-renováveis, quando se tem em conta o tempo necessário para que se dê a 
sua reposição. Os não-renováveis incluem substâncias que não podem ser recuperadas em um curto período de 
tempo, como por exemplo, o petróleo e minérios em geral. Os renováveis são aqueles que podem se renovar, ou 
serem recuperados com ou sem interferência humana, como as florestas, luz solar, ventos e a água. Também 
podem ser classificados de energéticos e não energéticos, se atendermos à sua capacidade de produzir energia. 
Os carvões e o petróleo são recursos naturais energéticos. Por vezes a água é também considerada um recurso 
energético, pois as barragens transformam a força da água em energia. No entanto, a maioria dos minerais são 
recursos não energéticos. Para maior aprofundamento sugere-se: BERREBY, Jean-Jacques. L’Histoire 
Mondiale du Pétrole. Paris: Hachette, 1961; e YERGIN, Daniel. O petróleo: uma história de ganância, 
dinheiro e poder. São Paulo: Scritta, 1992. 
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onde as soberanias são exercidas de forma individual. Abre-se a oportunidade, então, para o 

compartilhamento de recursos naturais entre dois ou mais entes soberanos, na medida em que 

dois ou mais Estado detêm o direito de explorar, gerir, gerenciar e/ou produzir o mesmo 

recurso natural, tendo em conta sua localização e composição física e química não definir 

exatamente e com precisão a qual ente soberano pertence. 

Neste contexto factual firmado de imensa possibilidade natural da ocorrência do 

compartilhamento de recursos naturais entre dois ou mais Estados soberanos encontram-se 

dois dos recursos que sofrem mais com esta possibilidade, que é o petróleo e o gás natural. 

Tais recursos possuem como característica fundamental a sua viscosidade, o que lhes 

conferem uma mobilidade peculiar.  

O petróleo pode ser conceituado como uma mistura complexa de hidrocarbonetos 

que, associada a pequenas quantidades de nitrogênio, enxofre e oxigênio, é encontrada em 

depósitos sedimentares, em forma gasosa, líquida ou sólida. Nas localidades onde se fazem 

presentes o petróleo nas mais variadas formas encontra-se também água a uma mistura de 

gases, sob forte pressão, os quais são responsáveis pela ascensão do petróleo durante o 

processo de perfuração. Assim, os hidrocarbonetos se localizam tanto em regiões marítimas 

quanto terrestres, porém quase sempre em bacias sedimentares, ocupando os espaços porosos 

das rochas. 

Percebe-se, pois, que o petróleo e o gás são recursos naturais que detêm uma 

característica de movimentação e migração inerentes a si. Desse modo, ainda mais por serem, 

ainda, recursos naturais que não se localizam na superfície, aos olhos humanos, mas sim 

inevitavelmente no subsolo, a poucos, ou às vezes a milhares de metros da superfície, deveras 

complexo deixar de considerar a imensa probabilidade que existe de tais recursos findarem 

sendo compartilhados por dois ou mais sujeitos clássicos do Direito Internacional Público, os 

Estados soberanos, isto porque a mobilidade dos recursos, aliada à falta de parâmetros 
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técnicos a priori de consideração acerca inclusive da própria existência dos mesmos, faz com 

que as fronteiras entre os países sejam meras construções humanas que não têm como planejar 

ou comprimir um dado recurso natural do espectro, por exemplo, do petróleo e do gás. 

Em sendo assim, o petróleo e o gás podem atravessar espaços geográficos 

delimitados internamente nos países, quanto internacionalmente, entre Estados. Internamente 

o compartilhamento de petróleo e gás corresponde a uma necessidade de conjunção dos 

direitos de pessoas jurídicas e/ou físicas de direito interno que detêm o direito de exploração 

concedido pelo poder administrativo legitimamente capaz para tanto, seja através do regime 

de concessão, dos contratos de participação, dos contratos de risco, ou ainda de qualquer outra 

forma que venha o direito interno de cada país a disciplinar o modo pelo qual o petróleo e o 

gás de seu território podem e devem ser explorados. Esse compartilhamento, em sede interna 

nos países, provoca a imperiosidade da celebração de acordos de produção em conjunto dos 

campos e/ou reservatórios envolvidos, os ditos acordos de unitização. 

Por outro, conforme aludido, vislumbra-se a passagem do petróleo e do gás pelas 

fronteiras de dois ou mais países. Nessa esteira, as fronteiras internacionais, sejam elas entre 

os países, ou sejam aquelas que dividem o espaço marítimo sob jurisdição de um Estado e a 

área denominada patrimônio da comunidade internacional, são construções fictícias e 

geográficas que muito raramente levam em consideração a geografia física da superfície 

terrestre ou mesmo aspectos geológicos. Em razão disso, os recursos naturais de uma maneira 

geral, e aí se incluem as bacias sedimentares, não raro se localizam entre divisas fronteiriças 

estabelecidas de uma maneira arbitrária pelo homem, desde os primórdios até hoje. Na 

história humana são freqüentes as disputas jurídicas, políticas e bélicas envolvendo regiões 

fronteiriças em que se reclama por novas definições que englobam o máximo de recursos 

naturais possíveis. Em face da sua importância econômica e geopolítica, tais recursos, na sua 

maioria, são hidrocarbonetos. 
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O compartilhamento de recursos naturais entre Estados é, portanto, fato notório e de 

não rara ocorrência no plano internacional. No caso específico do petróleo e do gás, acordos 

internacionais entre os entes soberanos envolvidos devem ser construídos, de forma a que o 

bem natural, os direitos de exploração e utilização econômica dos Estados e a preservação do 

meio-ambiente sejam contemplados de uma só vez, evitando-se, assim, o desperdício, a 

usurpação de direitos e a contrariedade ao ambiente, o que, conseqüentemente, cria um 

ambiente propício para a otimização da própria produção. 

Por oportuno, saliente-se que ditos acordos internacionais podem se debruçar diante 

de situações peculiares que farão com que o instrumento jurídico a ser confeccionado deva ser 

amoldado aos aspectos delineados pelo plano fático. Tanto o compartilhamento de petróleo e 

gás pode acontecer entre determinados países que possuem seus limites soberanos entre si 

concretamente estabelecidos, ou seja, que possuam suas fronteiras limitantes acordadas 

internacionalmente, quanto dito compartilhamento pode se dar entre dois países que não 

possuem ainda qualquer acordo exato acerca das fronteiras existente entre eles. 

O caso concreto e o relacionamento entre as partes envolvidas é que conduzirá a uma 

resposta acerca do modelo convencional internacional a servir de base para as futuras 

operações de petróleo e gás. De um modo ou de outro, o que deve sempre existir, 

inelutavelmente, como fim a ser colimado, é a preservação dos direitos exploratórios, 

econômicos e soberanos dos Estados envolvidos, assim como do meio-ambiente por meio de 

uma produção eficiente e otimizada (ou ainda sua abstenção da prática unilateral). 

 

1.1. ORIGEM HISTÓRICA E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ACORDOS DE 

UNITIZAÇÃO 

 

À época da descoberta do petróleo no subsolo e do conseqüente começo das práticas 
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de utilização para fins diversos e comercialização, em meados do século XIX, não se tinha 

qualquer norma estabelecida sobre como essa riqueza deveria ser explotada, muito menos 

como se resolveriam as questões pertinentes a reservatórios e/ou campos conjuntos. Todavia, 

desde os “primórdios da regulação da indústria do petróleo e gás já se percebia que 

procedimentos inadequados de perfuração podem causar danos irreparáveis ao reservatório”3. 

Inspirada no direito de caça da common law britânica, surge a denominada regra da 

captura, inicialmente nos Estados Unidos da América (EUA), berço da produção e exploração 

de petróleo no mundo. Esta regra de permissão da atração do petróleo dos vizinhos, assim 

como ocorria com os animais, dava ao proprietário de um determinado local em que houvesse 

petróleo reservado no seu subsolo, e este se estendesse para além de seu direito de 

propriedade, o direito de explorar todo o petróleo que ele conseguisse retirar dos poços que 

ele perfurasse para tanto, sem ter nenhuma preocupação com os direitos dos proprietários 

contíguos.  

Assim, caso um proprietário produzisse a partir de um poço situado em sua 

propriedade, teria assegurado o direito ao óleo, não importando se a origem deste fosse um 

reservatório extensivo à propriedade vizinha, o que, usualmente, levaria a uma série de 

conseqüências negativas sobre os domínios confinantes, sem que nenhum cuidado fosse 

direcionado às transgressões praticadas em decorrência da aplicação da então em vigor, regra 

da captura. 

Neste contexto, então, o produtor do óleo tinha o direito integral sobre o óleo 

produzido em sua propriedade, mesmo que o reservatório de onde se retirava o óleo se 

comunicasse com outra propriedade e, por isso, também pertencesse a outro proprietário, o 

qual, por conseguinte, deveria exercer os mesmos direitos sobre a produção de óleo. A prática 

                                                 
3 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Introdução à unitização de reservatórios petrolíferos. In RIBEIRO, Marilda 
Rosado de Sá (Org.). Estudos e Pareceres – Direito do Petróleo e Gás. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 124. 
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inicial para estes casos foi a da exploração pela regra da captura, como ora citado, 

comparando o óleo aos animais, pois ele possuía a capacidade de escapar do domínio dos 

donos.   

A adoção da norma de captura gerou uma corrida à exploração dos campos de 

petróleo, ocasionando, deste modo, efeitos danosos para as partes, para o meio ambiente e 

para o próprio reservatório, sem que preocupações atinentes à conservação dos recursos 

naturais, atingindo direitos individuais, bem como difusos considerados, fossem levadas em 

consideração, prevalecendo o argumento de que, pela sua mobilidade, o óleo pertenceria 

àquele que o produzisse primeiramente, independendo se ele advinha de um reservatório 

pertencente à outra pessoa – física ou jurídica.  

A partir de 1875 começaram a aparecer progressivamente nos Estados Unidos noções 

e regras doutrinárias concernentes à repartição dos hidrocarbonetos produzidos a partir de 

uma jazida compartilhada4. De origem jurisprudencial, a partir das inspirações advindas de 

decisões dos tribunais americanos, um direito ilimitado dos proprietários das terras com 

relação aos recursos que se encontravam em seu subsolo, aplicando-se ao petróleo e ao gás, 

analogicamente, aquilo que havia sido decidido com relação à água, se solidificava.  

A Suprema Corte da Pensilvânia (EUA), em 1889, em decisão sobre caso relativo à 

produção de petróleo por vizinhos quando os reservatórios se comunicavam, consagrou e 

reconheceu o valor jurídico da regra da captura5, ao fazer clara analogia entre as propriedades 

do petróleo e do gás, as da água e com o termo ferae naturae. O relevante e histórico decisum 

atesta que o óleo, o gás e a água possuem elementos próprios fugazes, de alta dissipação no 

território físico geográfico onde se dispuserem, seja naturalmente ou artificialmente. 

                                                 
4 Cf BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris: L’Harmattan, 2004, p. 405. 

5 Westmoreland Natural Gas Co v. De Witt, 130, Pag, 235, 18, Atl. 724 – 1889. Apud KRAMER, Bruce e 
MARTIN, Patrick H. The Law of Pooling and Unitization. 3 ed. New York: Matthew Bender, 1957, p. 2-4. 
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Neste compasso, classificaram-se tais produtos como minerais com características 

ferae naturae6, para poder embasar os termos em que os argumentos foram expostos, de modo 

a entender que a volatilidade e a tendência de escapar (mobilidade e fugacidade) dos recursos 

são pressupostos justificadores para entendê-los como de propriedade daqueles que detiverem 

sobre os mesmos o controle necessário, causa jurídica da aquisição de direitos por eles. Com o 

intuito de aclarar melhor o pensamento jurisprudencial citado, ao final a decisão pontua que: 

“A posse da terra, portanto, não significa, necessariamente, a posse do gás. Se um vizinho ou 

mesmo um terceiro distante, também proprietários de terras, perfura em sua propriedade e 

produz seu gás, passando seu poço a ter o controle, então o gás não é mais seu, mas dele”7.  

Corroborando com a instalação e consagração da regra da captura, outro aspecto que 

influenciou por demais a forma de explorar e produzir o óleo em reservatórios comuns é o 

modo pelo qual a propriedade do subsolo está regida legalmente no âmbito interno dos países. 

Neste diapasão, em conseqüência, passaram a conviver dois sistemas fundamentais, o 

fundiário ou de acessão e o dominial ou regaliano, que vinham a disciplinar o modo pelo qual 

o subsolo encontrava-se disciplinado internamente, de modo a conferir direitos exploratórios 

dos recursos nele inseridos aos proprietários, ao poder estatal, ou a outros, a depender do 

sistema. 

O sistema fundiário ou de acessão, baseado nos regimes minerários da Inglaterra e 

dos EUA, reconhece ao proprietário do solo a propriedade, da mesma forma, do subsolo e dos 

recursos naturais e minerais sob ele existentes. Por razões e motivos óbvios, tal sistema 

quando associado à regra da captura estabelece um substrato jurídico referente à produção e 

                                                 
6 Termo jurídico que, a grosso modo significa “animais selvagens (da natureza)”, possui o condão de se referir 
ao fato de que animais selvagens e não domesticados não fazem parte do direito real de propriedade. 
7 Tradução do original: “Possession of the land, therefore, is not necessarily possession of the gas. If an 
adjoining or even a distant, owner, drills his own land, and taps your gas, so that it comes into his well and 
under his control, it is no longer yours, but his” (Westmoreland Natural Gas Co v. De Witt, 130, Pag, 235, 18, 
Atl. 724 – 1889. Apud KRAMER, Bruce e MARTIN, Patrick H. Op cit.). 
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exploração de óleo que se revelou gerador de malefícios evidentes, em virtude da criação de 

um ambiente extremamente propício à produção concorrencial e predatória, uma vez que 

reconhece a titularidade do correspondente tanto acima quanto abaixo do solo aos 

proprietários, licenciados ou concessionários. 

Já o sistema dominial ou regaliano, ao oposto do fundiário ou de acessão, gera uma 

nova percepção do conteúdo jurídico e legal do regime de propriedade do subsolo, fato que 

influencia, de sobremaneira, o estudo em tela, pois o novo sistema defere ao Estado a 

propriedade das riquezas do subsolo, facultando a este a outorga de permissão a 

concessionários ou licenciados para a exploração dessas riquezas8, ou ainda a participação 

conjunta do Estado nas atividades9, repartindo os lucros com os entes privados envolvidos. 

Esse sistema foi adotado pelo nosso ordenamento jurídico desde o período colonial10, 

encontrando atualmente referência expressa na nossa Constituição Federal (CF) em seu artigo 

                                                 
8 Tal modelo, de concessão ou de licença de blocos exploratórios, caracteriza-se pela outorga administrativa de 
poderes de exploração e produção a entes privados, geralmente pessoas jurídicas constituídas sob as leis 
nacionais, ou ainda, se houver permissão do ordenamento jurídico, de empresas essencialmente estrangeiras. 
Outros sistemas jurídicos adotantes desse modelo limitam a participação em leilões objetivando a aquisição 
destas outorgas administrativas a empresas que possuam capital exclusivamente nacional. A lei brasileira (Lei do 
Petróleo - n° 9.478/97, art. 23) optou por instituir o regime de concessão de direitos de exploração de exploração 
e produção, adquiridos mediante processo licitatório. Ressalte-se ainda que a exploração e a produção de 
petróleo e gás neste modelo acaba por gerar a necessidade do pagamento ao ente estatal por parte das empresas 
petrolíferas de uma determinada quantia, estipulada como uma contraprestação à outorga da concessão, licença 
ou autorização. No caso brasileiro as participações governamentais assumem genericamente tal função, 
enquadrando-se, especificamente os royalties do petróleo como uma compensação financeira devida ao Estado 
pelas empresas que exploram e produzem petróleo e gás natural. É uma remuneração à sociedade pela 
exploração desses recursos, que são escassos e não renováveis.   
9 Outro modelo que é adotado pelos regimes jurídicos dos Estados é o da participação conjunta nas atividades, 
através da celebração dos Production Sharing Agreements. Um acordo de produção conjunta é uma relação 
contratual entre um Estado, uma autoridade estatal ou uma empresa petrolífera estatal de um lado e empresas 
petrolíferas privadas de outro, no qual esta se encontra autorizada a conduzir operações de exploração e 
produção de petróleo e gas n área descrita e com a obrigação principal de dividir uma parte do petróleo e do gás 
produzidos com o contratante estatal, afora o pagamento de eventuais tributos e taxas devidos em conformidade 
com a legislação nacional (Cf TAVERNE, Bernard. Co-Operative Agreements in the Extractive Petroleum 
Industry. Londres: Kluwer Law International, 1996, p. 158-159). 
10 Como única exceção a esta regra tem-se o tratamento acessionista dado pela Constituição Federal de 1891 aos 
recursos do subsolo, ressalvado o interesse público a ser definido em lei ordinária, o que o foi feito em 1916 com 
o Código Civil.   
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17611. 

O Código Civil (CC) brasileiro de 1916, imbuído ainda pelo espírito constitucional 

de 1891, adotou o regime acessionista12, ainda que cerceando o direito de propriedade aos 

limites de sua utilidade e interesse. “Mesmo no breve período em que adotou o regime 

acessionista, o direito pátrio não admitiu que o poder do proprietário do solo fosse estendido 

ad sidera et ad ínferos”13. A carta Magna de 1934 resgatou a opção histórica brasileira pelo 

sistema regaliano14, dileção mantida pelas demais constituições nacionais, inclusive a de 1988, 

como já afirmado. “O Código Civil brasileiro de 2002 confirmou a dicção constitucional, 

expurgando do direito do proprietário do solo as minas, demais recursos minerais, potenciais 

de energia hidráulica e monumentos arqueológicos15”16. 

Os malefícios trazidos ao campo de produção como um todo eram imensuráveis, 

tanto individualmente quanto difusamente considerados. A corrida pela produção desenfreada, 

pela concorrência entre os proprietários, pelas inúmeras perfurações para se produzir o mais 

rápido possível o que se pudesse, gerava conseqüentemente uma perda da capacidade de 

                                                 
11 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 
constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 
garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 
12 Código Civil brasileiro de 1916, art. 526: A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior 
em toda altura e em toda a profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a 
trabalhos que sejam empreendidos a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse algum em 
impedi-los. 
13 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1999. v. 5: direitos reais. 
p.160-161. 
14 Constituição Federal de 1934: 
Art. 118. As minas e demais riquezas do subsolo, bem como as quedas d’água, constituem propriedade distinta 
da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 
Art. 119. O aproveitamento industrial das minas e jazidas minerais, bem como das águas e da energia hidráulica, 
ainda que de propriedade privada, depende de autorização ou concessão federal, na forma da lei. 
15 Código Civil brasileiro de 2002: 
Art. 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidade 
úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a uma 
altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. 
Art. 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de 
energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. 
Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na 
construção civil, desde que não submetidos a transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. 
16 DAVID, Olavo B. Acordos de Unitização: uma nova espécie contratual no ordenamento jurídico 
brasileiro. Natal: UFRN, 2003, p. 16. 
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produção do campo, provocada pela dissipação da pressão do reservatório e da recuperação 

do petróleo e do gás, fazendo culminar a proteção jurídica de um sistema nefasto de 

exploração de um recurso natural não renovável, que só fazia criar um ambiente não 

condizente com as melhores práticas da indústria do petróleo. 

No entanto, as características físicas e geológicas do petróleo e do gás fazem com 

que transpareça em seu aproveitamento uma noção de indivisibilidade, com o intuito de 

promover a unidade na condução dos trabalhos exploratórios e de produção, sob o jugo de um 

plano único, baseados em um instrumento jurídico pactuado. 

Portanto, o contexto de então não propiciava, por diversos fatores, o meio mais 

eficiente de exploração do óleo de modo a aumentar a recuperação do poço e aperfeiçoar a 

produção, nem, ainda menos, respeitava os direitos dos proprietários contíguos que, em razão 

da natureza dos direitos inerentes, tanto a um como a outro, mantinham uma relação 

intrínseca e paralela. O paradigma instaurado pela instalação e conservação da regra da 

captura, albergada pelos tribunais americanos, para dar maior respaldo a si, precisava ser 

modificado. Uma releitura dos fatos necessitava ser produzida, a fim de que houvesse outra 

resposta a ser dada a este regime de produção, que não tão somente ter alguém que fazer o 

mesmo que aquele que possuía direitos sobre o reservatório que se comunicava com o seu, de 

modo a contrabalançar as perdas geradas, o que findava por trazer maiores prejuízos ao 

campo como um todo. 

Foi então que através inicialmente do processo legislativo de alguns Estados da 

federação americana, as cortes americanas passaram a vislumbrar a necessidade de impor 

limites à regra da captura, em face, dentre outros argumentos, do ônus público de não 

desperdiçar óleo e gás. “As regras de pooling e unitization incluem-se entre as regras de 

Direito Administrativo e, nos Estados Unidos, tiveram um desenvolvimento especial nos 
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estados do Texas, Oklahoma e Louisiana, aplicadas por agências governamentais”17. 

Assim, os contratos de pooling e de unitização passaram a ser bastante freqüentes. 

Naqueles se buscando congregar um maior número de pequenas propriedades e pequenos 

blocos, congregando-os, a fim de permitir um melhor desenvolvimento, exploração e 

produção, haja vista serem individualmente de tamanhos insuficientes para possibilitar a 

perfuração de poços, de acordo com as melhores técnicas da indústria do petróleo acerca do 

espaçamento de poços. Nestes, se buscando a produção mais eficiente e otimizada de um 

reservatório que se comunica por entre direitos de propriedade distintos. Indubitavelmente 

que as primeiras legislações estaduais americanas, aliadas às primeiras atuações das agências 

governamentais estaduais dos estados mencionados da Louisiana, Oklahoma e do Texas18 

acerca da questão da introdução de mecanismos obrigatórios de cooperação entre entes que 

tivessem detectado a necessidade de se aliarem, a fim de produzirem conjuntamente 

determinado reservatório de uma maneira mais produtiva e concorrencial, serviram de base e 

de fundamento teórico para o que hoje existe sedimentado a respeito dos acordos de 

unitização. 

A mudança de pensamento no contexto americano, berço da produção mundial de 

petróleo e gás, bem como do acontecimento da comunicação de reservatórios de dois ou mais 

proprietários, começava a tingir também as cortes judiciais competentes para apreciar tais 

matérias, as quais freqüentemente chegavam para obter uma adequada prestação jurisdicional. 

“Alguns indícios de mudança de percepção começaram a aparecer em decisões do Kentucky e 

                                                 
17 Cf RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Introdução à unitização de reservatórios petrolíferos. In RIBEIRO, 
Marilda Rosado de Sá (Org.). Estudos e Pareceres – Direito do Petróleo e Gás. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, 
p. 142; e BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 408. 
18 No Texas, a jurisdição da Railroad Commission foi estabelecida no Mineral Interest Pooling Act, de 1965, e 
posteriormente modificada. Suas disposições, basicamente, prevêem a competência daquela agência para forçar a 
união de duas ou mais propriedades de proprietários distintos. Na Louisiana, desde 1940, o Comissário da 
Conservação tem poderes para forçar a unitização, independentemente de solicitação. No estado de Oklahoma a 
regra foi aprovada em 1938, quando houve as primeiras decisões envolvendo a unitização. (RIBEIRO, Marilda 
Rosado de Sá. Direito do Petróleo: as joint ventures na indústria do petróleo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, 
p. 190) 
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de Indiana, que deram início à construção da doutrina dos direitos correlatos”.19 

Passou-se, pois, a sustentar a tese de que diferentes proprietários de um reservatório 

comum detêm direitos correlatos de participarem dos lucros gerados pela sua exploração, 

havendo aí uma limitação dos direitos das partes por deveres relativos aos demais 

proprietários. A adoção de regulamentações específicas, aplicáveis à produção de recursos 

petrolíferos e gasíferos comuns passou a se guiar através de uma nova doutrina, que tinha 

como finalidade precípua a proteção dos direitos de todos, prevenindo a produção predatória 

dos campos e salvaguardando o interesse público. 

Nascia, assim, a doutrina dos direitos correlatos que, por conseqüência, propiciou o 

surgimento dos acordos de unitização ora em comento, posto que, como os campos e 

reservatórios imputavam sua produção ao alvedrio e à boa vontade dos proprietários 

considerados de modo unitário, quando os direitos de cada um, constatadas a comunicação 

dos recursos, passam a ser vistos de forma conjunta e intrinsecamente dependentes um dos 

outros, gerando uma correlação natural e inerente, a única saída jurídica seria a formulação de 

um instrumento contratual que viesse a estipular as condições mínimas possíveis e necessárias 

a que uma atuação conjunta se desse para a efetiva produção dos recursos envolvidos. Tal 

instrumento receberia o nome de contrato ou acordo de unitização. 

Afora o início de uma consolidação de um pensamento jurídico com relação à 

temática da comunicação de reservas de petróleo e gás, motivações técnicas encetaram, do 

mesmo modo, corroborando por demais a fortificação da imperiosidade da realização de 

produções conjuntas de proprietários que compartilham uma reserva comum, tendo em conta 

o fim maior de maximizar a recuperação do óleo. Ao longo dos anos e do desenvolvimento 

das técnicas de produção e exploração, os proprietários passaram a ter um melhor 

                                                 
19 RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Op cit, p. 126. 
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entendimento sobre as características do óleo e do gás, principalmente no que atine à sua 

mobilidade intrínseca, passando a perceber que uma cooperação conjunta poderia evitar o 

desperdício de valores financeiros em perfurações competitivas, bem como findaria por gerar 

uma recuperação elevada do campo. Tal entendimento e a constatação sobre a necessidade 

técnica e os benefícios econômicos se mostraram ainda mais palpáveis quando se observou 

que a injeção nos reservatórios de certas substâncias estimulantes, como vapores, água, gás 

natural, gás carbônico e outros, provaram conferir ao campo uma recuperação eficiente 

máxima20.   

Assim, em virtude dos vários proprietários particulares de terras com petróleo que 

naturalmente se estendiam além de suas propriedades, foi adotada a prática de celebrar 

contratos que visassem uma melhor e mais eficiente produção do campo que detinha dois ou 

vários proprietários. Por tais motivos, considera-se que os acordos de unitização nasceram e 

melhor se desenvolveram nos EUA, criando provisões obrigacionais para reger os negócios 

jurídicos decorrentes por vários anos e até os dias de hoje, como entende Jacqueline Weaver, 

em lição abaixo transcrita: 

 
Sem a unitização das operações da reserva tem-se a aplicação da regra da captura do common 

law que resulta na perfuração e produção competitiva com conseqüentes desperdícios físicos e 
econômicos, em virtude de cada detentor de direitos buscar assegurar sua quantia a que faz jus do 
recurso subterrâneo através de perfurações e bombeamentos mais rápidos que seu vizinho. Para 
conservar seus recursos naturais, os Estado Unidos se tornaram a capital mundial da unitização em 
face da existência e do uso contínuo das leis sobre unitização.21 

 

Fora dos Estados Unidos, o que se observava era a quase inexistência de acordos 

                                                 
20 Cf. TAVERNE, Bernard. Petroleum, Industry and Governments. Londres: Kluwer Law International, 1999, 
p. 384. 
21 Texto original: “without unitized operation of the reservoir, the common law rule of capture results in 
competitive drilling and production with consequent economic and physical waste, as each separate owner 
attempts to secure his or her “fair share” of the underground resource by drilling more and pumping faster than 
his neighbor.  to conserve its petroleum resources, the united states became the “unitization capital” of the world 
as measured by the enactment and use of domestic (in international terms “municipal”) unitization laws. Cf 
WEAVER, Jacqueline. International Unitization of oil and gas fields: the legal framework of international 
law, national laws, and private contracts. 2005, p. 1. 
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desta natureza, já que os recursos petrolíferos na grande maioria dos países é propriedade do 

Estado, e este, quando não por si só produz o óleo por meio de empresas estatais 

exclusivamente, fato que já exclui a possibilidade de ocorrência de unitização nesses países, 

concede enormes áreas para que particulares produzam, o que dificulta a comunicação de 

licenças ou concessões distintas, mesmo porque estudos sísmicos são usualmente realizados 

antes da definição dessas áreas, ajudando em sua formação. 

De acordo com Derman e Vollus22, fora dos Estados Unidos e do Reino Unido, a 

individualização da produção (unitization) é um fenômeno relativamente recente e sua 

normatização somente nos últimos anos vem adquirindo contornos mais bem definidos. A 

prática da individualização da produção é, nos dias atuais, permitida no mundo todo, sendo 

obrigatória por lei ou pelo contrato (granting instrument) celebrado entre a empresa 

petrolífera e o poder concedente do país hospedeiro, na maioria dos principais países 

produtores de petróleo. 

A partir dos anos setenta, a unitização passou a ser prática corriqueira na indústria do 

petróleo fora dos EUA e isto por várias razões23. Primeiramente, o embargo de petróleo da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 1973 fez com que se 

diversificassem as áreas de produção de óleo para exportação. Muitas novas empresas 

entraram nos mercados e áreas emergentes surgiram como o Mar do Norte, África e América 

do Sul. Aliado a esse fato, nas décadas de 80 e 90, ocorreu a desestatização do mercado de 

petróleo em muitos países, gerando a entrada de novos investidores no mercado global de 

petróleo. Além disso, a exploração interna dos países passou a ser feita por meio da concessão 

ou licenciamento de áreas cada vez menores, a fim de que se aumentasse o ganho com as 

                                                 
22 DERMAN A. B e VOLUS, K. Unitization, AIPN Advisor, nº 215, 2002, p. 9 apud BUCHEB, José Alberto. A 
Regulamentação das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Brasil. Tese de 
Doutoramento apresentada à Faculdade de Geologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Rio de 
Janeiro, 2005. p. 209. 
23 WEAVER, Jacqueline. Op cit. p. 2. 
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participações governamentais e bônus advindos da tomada da área e posterior produção. 

Por último, a explosão do desenvolvimento tecnológico oferecendo recursos para a 

produção de petróleo, principalmente em áreas marinhas e profundas. O somatório dessas 

razões causa, hodiernamente, o aumento da existência de campos petrolíferos que ultrapassem 

os limites das concessões ou licenças, e até mesmo das fronteiras dos países, como é o objeto 

do estudo acadêmico em foco. O compartilhamento de campos petrolíferos e gasíferos entre 

Estados soberanos passou a ser uma realidade mundial, com a necessidade de pactuação de 

acordos conjuntos visando a sua produção conjunta, definindo primeiramente os aspectos 

relativos aos direitos soberanos envolvidos e, posteriormente, definindo-se as questões 

procedimentais da produção compartilhada, o que corresponde a elencar o modo pelo qual os 

direitos soberanos de cada país envolvidos será exercido. 

 

1.2. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DA UNITIZAÇÃO: ACORDOS 

INTERNACIONAIS DE PRODUÇÃO COMPARTILHADA (JOINT DEVELOPMENT OF 

COMMON RESERVOIRS) E ACORDOS DE UNITIZAÇÃO INTERNACIONAL 

 

A cooperação para a exploração de uma única ou contínua reserva de petróleo que se 

estende para além do território de dois ou mais Estados soberanos não é apenas uma 

necessidade legal interna de determinados sistemas jurídicos ou internacional, mas também, 

uma necessidade técnica para os envolvidos no sentido da obrigação que possuem com as 

melhores práticas da indústria do petróleo, a fim de atingir a recuperação máxima e eficiente 

do petróleo. A alternativa que se tem à exploração não cooperativa conduzirá inevitavelmente 

ao aumento dos custos financeiros das atividades, além de gerar praticas predatórias e anti-

concorrenciais. A necessidade técnica se apresenta mais ainda evidente quando a recuperação 
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máxima e eficiente do petróleo carece da injeção de substâncias distintas no reservatório24. 

Sendo assim, o compartilhamento de reservatórios de petróleo e de gás, ao necessitar, 

tanto técnica, quanto juridicamente, serem explorados de maneira conjunta, seja para otimizar 

a produção e trazer melhores e maiores resultados financeiros e econômicos para os 

envolvidos25, seja porque a produção unilateral, predatória e anti-concorrencial é uma afronta 

clarividente aos direitos dos demais entes que compartilham a reserva, ao que se passou a 

chamar direito correlato, por meio da sedimentação da doutrina e da  jurisprudência norte-

americana, acarretou o surgimento de mais uma necessidade: a da criação de um instrumento 

jurídico que congregasse todas as formulações e dispositivos normativos em um documento 

formal que viesse a reger o relacionamento das atividades da produção conjunta dos entes 

envolvidos – entes privados (proprietários, licenciados, concessionários, tudo a depender do 

regime jurídico interno de cada país) ou entes soberanos. 

O desenvolvimento de recursos petrolíferos, um negócio dificultoso em qualquer 

circunstância, se torna ainda mais problemático quando fronteiras internacionais estão 

envolvidas, por se tratar o desenvolvimento compartilhado entre países de uma decisão que 

cabe exclusivamente aos entes envolvidos, mas que traz reflexos imediatos, posto que origina 

a junção dos direitos que eles têm sobre uma determinada área e, em um maior ou menor 

grau, empreende algum tipo de gerenciamento conjunto para explorar e explotar minerais26. 

                                                 
24 TAVERNE, Bernard. Cooperative Agreements in the Extractive Petroleum Industry. Londres: Kluwer 
Law International, 1996, p. 81. 
25 “O óleo e gás tendem a migrar de regiões de alto potencial para regiões de baixo potencial hidrodinâmico. Se 
um concessionário de uma dada área de concessão resolver baixar o potencial hidrodinâmico de sua área, pela 
perfuração intensiva de poços ou pela redução na pressão de fluxo de seus poços, haverá tendência de fluxo de 
fluidos, óleo e gás, de áreas vizinhas, do reservatório comum aos concessionários vizinhos, para poços sob seu 
controle. Tal procedimento, além de implicar uma alocação injusta de produção, pois o óleo produzido nessas 
condições não necessariamente se encontra sob a área de concessão daquele concessionário que tomou tal 
medida, pode levar a sérios prejuízos ao próprio reservatório, reduzindo a recuperação final de hidrocarbonetos 
do mesmo”. (Appi, Valéria Tiriba e Andrade, Gersem Martins. Principais Tópicos Relacionados aos Acordos 
de Unitização – Unificação - no Brasil, Rio Oil & Gas Conference, IBP, Rio de Janeiro, 2000, p. 3.) 
26 Cf BATHURST, Maurice et al. Joint Development of Offshore Oil and Gas. London: The British Institute 
of International and Comparative Law, 1989, p. 43. 
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No entanto, esta decisão pode ser planejada previamente em um dito acordo internacional de 

delimitação de fronteiras, como também pode ser tomada apenas quando se tomar 

conhecimento de que pode existir o compartilhamento de recursos petrolíferos entre os países, 

existindo delimitação formal de fronteiras ou não. 

O primeiro exemplo de um documento internacional que continha uma provisão 

relacionada ao caso de futuramente se descobrir a existência de reservas petrolíferas que 

ultrapassassem os direitos soberanos de ambos, comunicando-se, foi o acordo de delimitação 

de fronteiras entre o Reino Unido e a Noruega, assinado em 10 de Março de 196527. O mesmo 

tipo de acordo foi produzido pelo Reino Unido com os Países Baixos, em 6 de Outubro de 

1965, o qual consubstanciou juridicamente, anos após, a feitura do Acordo Internacional entre 

os dois Estados para a exploração do campo de Markham, assinado em 26 de Maio de 1992; 

pelo Irã e o Bahrein, no acordo concernente à delimitação da plataforma continental entre os 

dois países, assinado em 17 de Junho de 197128; e pela República de Trinidad e Tobago e a 

                                                 
27 Article 4, UK-Norway Delimitation Agreement, 1965: if any single petroleum reservoir extends across the 
dividing line and the part of such reservoir, which is situated on one side of the dividing line, is exploitable, 
wholly or in part, from the other side of the dividing line, the two states are obliged, in consultation with the 
licensees, if any, to seek to reach agreement as to the manner in which the petroleum reservoir shall be most 
effectively exploited and the manner in which the proceeds deriving therefrom shall be apportioned”. Tradução 
do Acordo de Delimitação Territorial entre Reino Unido e Noruega de 1965 – Artigo 4: “Se alguma reserva 
petrolífera se estender para além da linha demarcatória entre os países, e essa parte da reserva que se situa em 
ambos os lados soberanos é explorável, no todo ou em parte, de ambos os lados da linha demarcatória, os dois 
Estados encontram-se obrigados, mediante consulta aos licenciados, se existir, a procurar chegar a um acordo 
quanto à maneira pela qual a reserva petrolífera deverá ser eficientemente explorada, bem como o modo 
procedimental de repartição”. 
28 Article 2: “If any single geological petroleum structure or petroleum field, or any single geological structure or 
field of any other mineral extends across the boundary line set out in Article 1 of this Agreement and the part of 
such structure or field which is situated on one side of that boundary line could be exploited wholly or in part by 
directional drilling from the other side of the boundary line then: a) no well shall be drilled on either side of the 
boundary line as set out in Article 1, so that any producing section thereof is less than 125 meters from the said 
boundary line except by mutual agreement between the Imperial Government of Iran and the Government of 
Bahrain, b) if the circumstances considered in this Article shall arise both Parties hereto shall use their best 
endeavours to reach agreement as to the manner in which the operations on both sides of the boundary line could 
be co-ordinate or unitized”. Tradução do original – Artigo 2: “Se alguma estrutura geológica petrolífera, um 
campo de petróleo, ou alguma estrutura geológica ou campo de qualquer outro mineral se estender para além da 
linha demarcatória estabelecida no artigo 1 deste Acordo, e essa parte da estrutura ou campo que se situa em 
ambos os lados soberanos é explorável, no todo ou em parte, por perfurações de ambos os lados da linha 
demarcatória, então: a) nada poderá ser explorado ou produzido no outro lado da fronteira demarcada no artigo 
1, de modo que nenhuma produção poderá ocorrer pelas partes em uma distancia mínima de 125 metros da 
fronteira mutuamente pactuada, exceto por consentimento mútuo, entre o Governo Imperial do Irã e o Governo 
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Venezuela, no Tratado de delimitação datado de 18 de Abril de 199029. 

Nesses últimos casos, quais sejam, o da descoberta futura de reservas que se 

comuniquem sem que haja qualquer disposição convencional tratando da matéria, o 

instrumento jurídico, que no caso do compartilhamento de reservatórios e campos entre países 

se fundamenta num Tratado Internacional, poderia existir duas situações distintas. A primeira 

é quando a fronteira entre os dois ou mais países envolvidos no compartilhamento não se 

encontra delimitada formalmente através de acordos internacionais. A segunda ocorre quando 

entre os países em questão não existe qualquer dúvida quanto à localização e a determinação 

dos limites soberanos de cada um. Essa diferenciação sobre a existência ou não de limites pré-

estabelecidos atinge frontalmente o modo pelo qual irá se materializar presente o instrumento 

jurídico que regerá as relações jurídicas advindas do compartilhamento de petróleo e gás 

reconhecido. 

Neste sentido, G. H. Blake e R. E. Swarbrick pontuam que os problemas entre 

Estados sobre a propriedade e a exploração dos recursos petrolíferos se originam de duas 

formas: seja porque a fronteira não foi ainda acordada, seja porque o recurso é sujeito a 

migrações constantes30. É por essa razão que se afirma que a exploração de hidrocarbonetos 

pode ser afetada pelas fronteiras internacionais (ou ainda pela sua ausência) de alguns modos 

                                                                                                                                                         
do Barein; b) se as circunstancias consideradas neste artigo ocorrerem, as duas Partes deverão se utilizar dos 
melhores esforços para chegaram a um acordo com vistas as operações em ambos os lados das fronteiras 
estabelecidas acontecerem coordenadamente ou de forma unitizada”. 
29 Article 7: “If any single geological petroleum structure or petroleum field, or any single geological structure or 
field of any other mineral deposit, including sand and gravel, extends across the delimitation line and the part of 
such structure or field which is situated on one side of that delimitation line is exploitable, wholly or in part, 
from the other side of the said line, the Contracting Parties shall, after holding the appropriate technical 
consultations, seek to reach agreement as to the manner in which the structure or field shall be most effectively 
exploited and the manner in which the costs and benefits arising from such exploitation shall be apportioned”. 
Tradução do original – Artigo 7: “Se alguma estrutura geológica petrolífera, um campo de petróleo, ou alguma 
estrutura geológica ou campo de qualquer outro mineral, incluindo areia e cascalho, se estender para além da 
linha demarcatória, e essa parte da estrutura ou campo que se situa em ambos os lados soberanos é explorável, no 
todo ou em parte, pelo outro lado da dita linha, as Partes Contratantes deverão, após estabelecerem as consultas 
técnicas apropriadas, procurarão realizar um acordo pelo qual a estrutura ou campo deverá ser efetivamente 
explorado e produzido, tendo os custos e benefícios advindos repartidos entre os mesmos”. 
30 BLAKE, G. H. e SWARBRICK, R. E. Hydrocarbons and International Boundaries: A Global Overview. 
In BLAKE, Gerald. Boundaries and energy: problems and prospects. Londres: Kluwer Law International, 1998, 
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diferentes, pois quando não há previamente a delimitação de fronteiras, a exploração pode ser 

deixada de lado para a área que supostamente possui campos que se comunicam na área de 

fronteiras contestadas e não acordadas, como também podem ser formuladas regras 

contratuais, encartadas em um Acordo Internacional, denominado de Acordo de Produção 

Compartilhada (Joint Development of Common Reservoirs), como ainda podem ser levadas a 

cabo as negociações urgentes acerca da delimitação das fronteiras, para que se possa 

vislumbrar a questão da comunicação eventual de recursos. 

Por outro lado, quando há previamente a delimitação de fronteiras entre os países, de 

maneira diferente a questão do compartilhamento pode ser vislumbrada, isto porque os 

acordos de delimitação de fronteiras podem ou não incluir dispositivos que se refiram 

previamente a um futuro conhecimento de comunicação de recursos naturais entre os países. 

Em caso afirmativo, o acordo torna obrigatória a realização de consultas e a concessão de 

informações entre eles, bem como a cooperação indispensável para esses casos. Podem tais 

acordos de delimitação de fronteiras, ainda, proibir a perfuração de poços, ou seja, a 

exploração, a produção e o desenvolvimento do campo de forma unilateral, posto que não 

chegam ao ponto de obrigarem os país, de forma vinculada e peremptória, a chegarem a uma 

formulação de um acordo de unitização internacional sobre o campo. 

Os acordos de produção compartilhada entre Estados criam zonas de 

desenvolvimento comum (joint development zones), sem que estejam definidas ainda as 

fronteiras entre eles, criando, tão somente, uma zona comum de produção conjunta. De acordo 

com G. H. Blake e R. E. Swarbrick31, existem quinze acordos de tal natureza atualmente em 

operação, dos quais somente dois dizem respeito a pescarias e outras atividades não 

relacionadas com hidrocarbonetos (Colômbia/República Dominicana – 1978 - e 

                                                                                                                                                         
p. 3. 
31 BLAKE, G. H. e SWARBRICK, R. E. Op cit. p. 13. 
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Noruega/Rússia - 1978)32. Todavia, não existe um modelo rígido de desenvolvimento 

conjunto para estes casos, nem muito menos servem tais acordos para suprir as delimitações 

de fronteiras internacionais entre eles. Cada situação tem suas características políticas, 

econômicas, institucionais, históricas, e jurídicas próprias, as quais ensejam particulares 

compreensões33. O que se encontra em jogo, antes de qualquer coisa, é a motivação provocada 

pelos lucros e benefícios financeiros que podem advir para os Estados, sem que seja 

necessário a resolução de outro problema mais antigo, o das fronteiras. 

Sendo silentes ou não os acordos de delimitação de fronteiras sobre a descoberta de 

eventuais campos de petróleo e gás que se comuniquem por entre ditas fronteiras 

estabelecidas convencionalmente, juridicamente se faz necessário a pactuação de outro acordo 

internacional, este por sua vez deveras específico para o caso, com o fim de reger as relações 

jurídicas provindas de uma exploração, produção e desenvolvimento conjunto de petróleo e 

gás entre Estados soberanos. Tal acordo internacional recebe a terminologia de “Acordos de 

Unitização Internacional”. Bernard Taverne assim se posicionou sobre tais relações inter-

estatais: 

 
“A área de uma autorização pode se encontrar parcialmente dividida por uma linha de 

demarcação separando os territórios ou a jurisdição sobre recursos naturais de dois Estados adjacentes 
ou, em se tratando de plataforma continental, Estados opostos. Nesta situação, uma parte da reserva de 

                                                 
32 Os outros acordos que se relacionam com a produção conjunta de petróleo e gás, criando as chamadas joint 
development zones, se efetivaram entre: Argentina e Reino Unido (1995); Islândia e Noruega (1980); Noruega e 
Reino Unido (1976); França e Espanha (1973); Bahrein e Arábia Saudita (1958); Arábia Saudita e Sudão (1974), 
Catar e Emirados Árabes Unidos (1963); Kuwait e Arábia Saudita (1965); Malásia e Tailândia (1979 e 1990); 
Malásia e Vietnã (1993); Japão e Coréia do Sul (1974); Austrália e Papua Nova Guine (1978); e Austrália e 
Indonésia (1989). 
33 Por exemplo, entre o Kuwait e Arábia Saudita foi criada uma zona neutra; no acordo de desenvolvimento 
conjunto entre o Japão e a Coréia do Sul a área foi dividida em nove blocos, e para cada bloco um operador seria 
escolhido dentre os dois concessionários autorizados, um por cada país; no acordo entre a Malásia e a Tailândia, 
uma Autoridade Conjunta foi designada para gerir as operações, inclusive no que diz respeito à concessão de 
licenças diretamente; o acordo de desenvolvimento conjunto entre a Austrália e a Indonésia dividiu a zona em 
três regiões, onde em duas delas estabelecia-se a jurisdição de cada país sobre, ficando o outro com o direito de 
perceber um percentual do produzido, e em uma, a central e maior, seria controlada conjuntamente pelos 
Estados, dividindo-se equanimente os benefícios advindos da exploração e produção de petróleo e gás. (Cf 
SHIHATA, Ibrahim F. I. e ONORATO, William T. Joint Development of International Petroleum 
Resources. In BLAKE, Gerald. Boundaries and energy: problems and prospects. Londres: Kluwer Law 
International, 1998, p. 436-442). 
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petróleo compartilhada encontrar-se-á sob a jurisdição de um Estado, enquanto outra parte sob a 
jurisdição de outro Estado. (...) A explotação comum desejada desta reserva inter-estatal requer a 
celebração de um acordo entre os Estados concernentes”34. 
 

No entanto, unicamente o fato de já existir a delimitação das fronteiras internacionais 

entre os envolvidos, a questão já se torna um pouca menos difícil de resolver. Resumindo um 

pouco do que foi tratado e corroborando com o pensamento exposto, Shihata e Onorato 

proclamam: 

 

“O caso mais fácil é quando uma fronteira internacional já foi acordada e delineada por um 
tratado. Nesta situação, onde um depósito petrolífero a ser descoberto ultrapassa, no todo ou em parte, 
dita fronteira internacional, um regime internacional de unitização será normalmente negociado. O 
pior caso, obviamente, é quando nenhum delineamento convencional foi atingido. Esse não é um 
evento incomum devido às dificuldades dos Estados na resolução de históricas e conflituosas disputas 
territoriais”.35  

 

Os acordos que estipulam o regime da unitização como instrumento jurídico que rege 

a produção conjunta de um reservatório de petróleo e/ou gás comunicante com regiões que 

ultrapassam as fronteiras de dois ou mais países, ou ainda, se considerar-se o 

compartilhamento interno de petróleo e gás, que fogem da área de concessão, de 

licenciamento ou de propriedade de duas ou mais pessoas detentoras de tais direitos, pode ser 

considerada uma solução eficaz para evitar as conseqüências gravosas da liberalização da 

produção através da determinação de regras imprescindíveis. 

Neste sentido, conceitua-se a unitização como “a associação de operações de 

desenvolvimento comuns e unificadas de áreas cobrindo, total ou parcialmente, um mesmo 

                                                 
34 TAVERNE, Bernard. Petroleum, Industry and Governments. Londres: Kluwer Law International, 1999, p. 
399. Tradução livre do original: “The area of an authorization may happen to be partially bounded by a line of 
demarcation separating the territories or natural resource jurisdiction of two adjacent or, if a continental shelf is 
involved, opposite States. In this situation, a straddling petroleum reservoir falls partly under the jurisdiction of 
the one State and partly under the jurisdiction of the other State. (…) The desired common exploitation of such 
an inter-state reservoir requires an agreement between the States concerned”.  
35 SHIHATA, Ibrahim F. I. e ONORATO, William T. Op cit. p. 434. 
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reservatório ou estrutura geológica”36, consistindo no gerenciamento coordenado de todas ou 

algumas partes de um reservatório de óleo e gás pelos proprietários das áreas ou blocos 

situados sobre o reservatório. Sendo assim, finaliza-se a sua conceituação para afirmar que a 

unitização “é uma forma de joint-venture em que a cooperação compulsória entre as partes é 

de fundamental importância para o êxito do empreendimento”37.  

A unitização pode dar-se pela extensão de campos petrolíferos, conforme já aludido, 

por regiões que possuam dois ou mais detentores de direitos exploratórios, tanto situados estes 

em um mesmo Estado, como também pode o campo estender-se para além das fronteiras dos 

países. No primeiro caso, a unitização será regida pela legislação interna de cada Estado onde 

se localiza o campo e/ou pelas provisões contratuais existentes. Já no segundo caso, a 

unitização se regerá pela autonomia da vontade das partes envolvidas, através da celebração 

dos acordos de unitização internacional respectivos, ressalvando-se as normas de Direito 

Internacional aplicáveis nessas situações e o costume internacional sedimentado38. 

A premissa é a de que um campo petrolífero internacional é aquele dividido por uma 

limitação de fronteiras entre dois ou mais países. O problema surgiu, inicialmente, nas áreas 

em terra, nos países em que os direitos aos minerais resultam da propriedade da terra, para 

posteriormente passar para as limitações de plataforma continental marítimas. Assim, os 

precedentes de âmbito nacional, surgidos no direito norte-americano, com as questões de 

engenharia de reservatório, conservação e proteção de direitos correlatos foram paradigmas 

para a área internacional39. 

                                                 
36 EZZELL Jr., Calder e NIBERT, Gregory G. Communization of Federal Lands: an overview. [S.l]: Rocky 
Mountain Mineral Law Foundation, 1997, p. 2. 
37 TAVERNE, Bernard. Co-operative Agreements in the Extractive Petroleum Industry. Londres: Kluwer 
Law International, 1996, p. 79. 
38 Para uma melhor compreensão jurídica internacional do caso do compartilhamento de petróleo e gás entre 
Estados soberanos, ver Capítulo 2 a seguir, que inclui um detalhamento da normativa internacional a respeito da 
temática. 
39 Cf WAELDE, Thomas W. Development of Mineral Resources within the Exclusive Economic Zone: 
Recent Trends in Legislation and Contracts for Offshore Petroleum Development. Nova York: Department 
of Technical Cooperation for Development, 1986, p. 78. 



 

 

43

Nessa esteira, se difundiram os acordos de unitização internacional para o deslinde 

das causas de compartilhamento envolvendo entidades soberanas com a função básica de 

proporcionar uma melhor drenagem ao campo, de modo que ele tecnicamente, e nas melhores 

condições lançadas pela engenharia, produzisse mais e de uma forma economicamente mais 

viável. São, portanto, acordos de cooperação conjunta que visam a instituição de regras que 

criarão um ambiente de desenvolvimento de operações eficientes e de baixo custo, nos quais 

os detentores do direito de exploração e produção dos recursos se solidarizam e se reúnem 

almejando um fim único, operando conjunta e coordenadamente as reservas compartilhadas.  

A unitização é, desse modo, um processo de natureza contratual que combina em seu 

bojo o desenvolvimento conjunto de todo ou de parte significativa de um campo em uma 

unidade, podendo envolver a operação conjunta de diversos blocos sob controle ou 

propriedade diversa, sempre através de um operador ou de uma autoridade conjunta criada 

para tal fim, os quais terão a incumbência de proceder com as atividades acordadas, 

objetivando desenvolver de uma maneira integrada a produção de uma reserva compartilhada 

para o benefício comum dos envolvidos. 

Em consonância com a doutrina contemporânea a respeito do assunto, pode-se dizer 

que: 

 

A unitização pressupõe a conclusão de um ou vários acordos celebrados (acordo de unitização) 
entre todos os titulares de direitos e interessados na produção do campo unitizado. Este acordo fixa o 
perímetro exato de seu âmbito de aplicação (área unitizada); ele ajusta os direitos e obrigações de cada 
uma das pessoas interessadas na zona unitizada, e determina em particular a porcentagem de 
participação de cada um na associação. Sem dúvida, estes cálculos sofisticados de ajustamento dos 
interesses demonstram a verdadeira natureza da unitização. O acordo de unitização designa o operador 
único, o qual possuirá a escolha de trabalhar por sua conta própria ou de compor seu grupo de trabalho 
por pessoas outras indicadas pelas demais partes no acordo. Normalmente um comitê se comporá e 
formará a representatividade das partes, possuindo como missão a avaliação das reservas, a 
determinação do regime de produção e a geração das quantidades produzidas durante a “vida” do 
campo40.  

 

                                                 
40 BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 438. 
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O princípio básico de um acordo de unitização é o de que os custos, 

responsabilidades, a produção de petróleo e gás natural e os outros benefícios provenientes da 

exploração conjunta são divididos entre os participantes tendo em conta as suas respectivas 

participações na unidade. Desta feita, “um acordo de unitização pode ser descrito como uma 

forma simplificada de um acordo de operações conjuntas em que algumas características 

especiais são acrescidas”41. As características especiais que tais acordos assumem com 

relação às joint ventures convencionais para a exploração conjunta de petróleo e gás natural se 

materializam na identificação e na demarcação completa da reserva e/ou do campo que se 

compartilha entre os países, assim como na determinação do percentual que cada parte detém 

individualmente na unidade de produção conjunta42. 

As características, pois, assumidas pelos acordos internacionais de unitização para a 

produção compartilhada de determinada reserva petrolífera ou de determinado campo são as 

mesmas dos acordos ou parcerias empresariais firmados entre entes privados para a 

consecução de uma atividade econômica em conjunto, com as operações designadas a cargo 

de um operador, tendo as atividades regidas, gerenciadas e supervisionadas por um comitê 

formado pelas partes, de maneira a se encontrar dividido proporcionalmente os investimentos 

e os benefícios auferidos. Ocorre que com os acordos de unitização internacional algumas 

peculiaridades sobressaltam. A primeira diz respeito, incondicionalmente, às partes 

envolvidas, sujeitos de Direito Internacional Público, entes soberanos; a segunda diz respeito 

ao objeto mais que específico dessa espécie de joint venture, que é a exploração e a produção 

de petróleo e gás; a terceira concerne às peculiaridades convencionais que tais instrumentos 

requerem; a quarta atine ao fato de tornarem-se ditos acordos em lei-modelo indispensável 

                                                 
41 TAVERNE, Bernard. Petroleum, Industry and Governments. Londres: Kluwer Law International, 1999, p. 
385. 
 
 

42 Os aspectos relativos ao conteúdo dos acordos de unitização serão minuciosamente abordados no item 2.5. 
infra. 
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para a adequação legislativa e reguladora interna que deve ser procedida pelos governos e 

suas agências responsáveis pelo setor de petróleo e gás dos países envolvidos, haja vista a 

bastante provável omissão legislativa e regulamentar dos órgãos competentes quanto à 

possível ocorrência de comunicação de reservas com outros países. 

A natureza destes acordos de unitização por vezes é questionada para se intentar 

definir se tratam de acordos de natureza privada ou pública, ou ainda de ambas conjuntamente 

com a supremacia de uma ou de outra. No âmbito internacional, entretanto, acredita-se não 

haver motivos para controvérsias por se tratar a unitização, nesta esfera, de um ato celebrado 

entre Estados soberanos, sujeitos de direito internacional público, para gerar direitos e 

obrigações recíprocas, elementos que permitem a caracterização da natureza pública dos 

acordos celebrados. Não há nos acordos internacionais de unitização, ao menos inicialmente, 

qualquer interferência privada que venha a caracterizá-los como de natureza privada, uma vez 

que as negociações e as obrigações residem tão somente no campo das relações interestatais.  

Destarte, deve ser pontuado que os acordos de unitização internacional criam 

reflexos diretos nas relações privadas, o que não é suficiente para modificar sua natureza de 

pública para privada, em face de prévios direitos exploratórios concedidos por algum país a 

privados, em conformidade com a legislação interna dos mesmos, bem como da própria 

operacionalização futura das operações, haja vista que ditas atividades obterão rumo mediante 

a atuação de empresas privadas43 que, tendo por base o acordo interestatal de unitização, 

chegarão a outro acordo de unitização, este entre os entes autorizados (latu sensu) 

internamente por cada parte, de modo a darem azo às atividades conjuntas de exploração e 

produção de petróleo e gás, ou seja, a atingirem os fins colimados no acordo internacional 

                                                 
43 A forma de atuação para a operacionalização dos acordos de unitização internacional depende do ordenamento 
jurídico de cada país envolvido. Tanto o próprio governo pode vir a ser parte na consecução das atividades, 
como pode delegar tal mister a uma empresa estatal petrolífera, como também pode submeter tais atividades a 
leilão, concedendo a uma empresa privada o direito de participar conjuntamente com empresas dos outros países 
envolvidos no acordo inter-estatal, seja mediante concessão, seja licença, seja autorização, a depender. 
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pactuado entre os Estados soberanos. 

Já considerando a unitização como um fato interno de um determinado país, quando 

a reserva se estende não por além de fronteiras internacionais, mas entre blocos de concessão, 

ou simplesmente entre áreas de detentores de direitos exploratórios diversos, conclusões 

diversas fundamentam paradigmas próprios para a figura contratual, segundo o ordenamento 

jurídico em que a unitização está inserida. No âmbito brasileiro, o sistema jurídico pátrio 

contém aspectos que permitem o debate acerca da natureza da unitização em si, pois, embora 

o monopólio da União acerca do petróleo e do gás tenha sido flexibilizado44, por mandamento 

constitucional45 o petróleo e o gás encontrado no subsolo do território brasileiro é de 

propriedade da União. Neste ponto, a natureza da unitização no Brasil é, eminentemente, 

pública, já que se trata da disposição, via contratual, de um bem público. 

Há de se diferenciar, por último, a característica sobre a obrigatoriedade ou a 

voluntariedade na formação dos acordos de unitização. No âmbito internacional, é bem 

verdade que nenhum Estado se encontra obrigado, em face de outrem, para concluir tratados 

referentes a quaisquer matéria. “Desde a antiguidade, historicamente, foram os princípios 

consuetudinários do livre consentimento, da boa-fé dos contraentes e da norma pacta sunt 

servanda, universalmente reconhecidos, que regeram os tratados internacionais”46. O livre 

consentimento dos Estados, corolário do Direito dos Tratados, presente inclusive no 

Preâmbulo da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, encontra-se 

presente, ainda, em seu art. 9°, ao prever que “A adoção do texto do tratado efetua-se pelo 

consentimento de todos os Estados que participam da sua elaboração (...)”. 

                                                 
44 A flexibilização do monopólio da União sobre o petróleo no Brasil se deu através da Emenda Constitucional 
n° 03/93, que será melhor trabalhada no item 4.6.2. infra. 
45 CF/88: Art. 20 São bens da União: IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo. 
46 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 36. 
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A própria definição aplicada de tratados internacionais pelos doutrinadores consagra 

o caráter voluntário dos mesmos47, baseado no princípio do livre consentimento, insculpido 

com o advento da revolução francesa e do positivismo jurídico. “Sendo os tratados a principal 

fonte do direito internacional, não podem eles expressar senão aquilo que as partes soberanas 

acordaram livremente. Sem a convergência de vontades dos Estados, por conseguinte, não há 

acordo internacionalmente válido”48. 

Ante o exposto, não se tem como enquadrar os acordos de unitização internacional 

como compulsórios, mesmo que haja normas costumeiras do próprio direito internacional que 

consagram a necessidade da tomada de certas medidas por parte dos Estados quando da 

descoberta de reservas compartilhadas de petróleo e gás natural, uma vez que, ainda, não são 

capazes de modificar a aplicação de um dos mais importantes elementos dos tratados 

internacionais. 

Por sua vez, internamente alguns países vêm tornando a prática da celebração dos 

acordos de unitização exigências legais ou regulamentares, no afã de contribuir para que não 

ocorra o desperdício de recursos, seja preservado o meio-ambiente, os benefícios advindos 

sejam melhores aproveitados, evitando-se ainda práticas não concorrenciais49. Este é o caso 

                                                 
47 Para Clóvis Beviláqua, “tratado internacional é um ato jurídico, em que dois ou mais Estados concordam sobre 
a criação, modificação ou extinção de algum direito” (BEVILÁQUA, Clóvis. Direito público internacional. 
Tomo II. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1939, p. 13), enquanto que para Paul Reuter, “tratado é uma 
manifestação de vontades concordantes, imputável a dois ou mais sujeitos de direito internacional, e destinada a 
produzir efeitos jurídicos de conformidade com as normas do direito internacional” (REUTER, Paul. 
Introducción al derecho de los tratados. México: Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 45). 
48 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op cit. p. 41-42.  
49 A maioria dos estados norte-americanos, à exceção do Texas, adotam medidas legais e/ou infra-legais neste 
sentido, conforme já aludido (Cf RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Introdução à unitização de reservatórios 
petrolíferos. In RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá (Org.). Estudos e Pareceres – Direito do Petróleo e Gás. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2005, p. 133); o Reino Unido também dispõe de legislação prevendo a unitização 
compulsória (UK Offshore petroleum legislation – Regulations 1988: “If at any time in which this license is in 
force the Minister shall be satisfied that the strata in the licensed area or any part thereof form part of a single 
geological petroleum structure or petroleum Field – oil Field – other parts whereof are formed by strata in 
areas in respect which other licences are then in force and the Minister shall consider that it is in the national 
interest in order to secure the maximum ultimate recovery of petroleum and in order to avoid unnecessary 
competitive drilling that the oil Field should be worked and developed as a unit in co-operation by all persons, 
including the licensee, whose licences extends to or include any part thereof the following provisions shall 
apply”); os Países Baixos detém um Decreto Ministerial de 1996 que traz tal regra encartada (“If a licensee has 
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do sistema legal brasileiro, que torna a unitização como compulsória para as partes, por 

expresso mandamento legal50, no interesse público de alcançar uma maior eficiência na 

produção de uma riqueza que, apesar de quando extraída, tem sua propriedade transferida para 

o concessionário da área51, caracterizando, assim, ainda mais, a natureza pública do instituto. 

No entanto, também é possível afirmar que a unitização reveste-se de caráter 

privado, não somente porque as implicações jurídicas de caráter público advêm para os 

concessionários das áreas que possuem reservatórios comuns, mas também devido ao fato de 

que o acordo de unitização pode ser pactuado entre pessoas jurídicas de direito privado, como 

por exemplo, as empresas de exploração, implicando dizer que a relação contratual pode dar-

se igualmente entre empresas, entre particulares. 

Neste contexto, a unitização compulsória reflete a aplicação do poder de polícia do 

Estado, de forma a prevenir desperdícios e proteger os direitos correlatos das partes 

envolvidas na questão, pois obriga as partes a chegarem a um acordo. É assim que se 

classifica a unitização do modo em que ela se encontra posta no parágrafo único do art. 27 da 

Lei do Petróleo, porque se os concessionários não chegarem a um consenso entre si sobre o 

acordo de unitização, a ANP irá intervir e obrigá-los a formar um por meio de um laudo 

arbitral. 

A unitização voluntária, por sua vez, diz respeito aos acordos entre as partes 

                                                                                                                                                         
discovered in the area of his licence a commercially exploitable quantity of petroleum in a structure, which is the 
opinion of the Minister extends across the boundary of the licenced area, he must, if so requested by the 
Minister, co-operate in negotiating and concluding an agreement with the person holding a production licence 
with respect to the adjacent area, according to which the reservoir will be exploited in mutual consultation”); 
apenas para citar alguns exemplos. 
50 Lei Federal n° 9.478/97: Art. 27. Quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos, onde 
atuem concessionários distintos, deverão eles celebrar acordo para a individualização da produção. 
Parágrafo único. Não chegando as partes a acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, 
com base em laudo arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre os blocos, 
com base nos princípios gerais de Direito aplicáveis. 
51 Lei Federal n° 9.478/97: Art. 26. A concessão implica, para o concessionário, a obrigação de explorar, por sua 
conta e risco e, em caso de êxito, produzir petróleo ou gás natural em determinado bloco, conferindo-lhe a 
propriedade desses bens, após extraídos, com os encargos relativos ao pagamento dos tributos incidentes e das 
participações legais ou contratuais correspondentes. 
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interessadas sem a interferência de terceiros compelindo-os a tal, como manifestação da 

autonomia da vontade e da liberdade de contratar, no entanto, estando limitadas pelo interesse 

de ordem pública que o instituto exige. Os benefícios trazidos pela unitização deveriam servir, 

por si só, de incentivo à formulação destes acordos, contudo não é o que se observa na prática, 

pois muitos ainda acreditam que podem tirar maiores vantagens para si a partir de atuações 

unilaterais. Percebe-se, pois, que esse último tipo de unitização enquadra perfeitamente as 

unitizações entre os Estados soberanos, classificada acima. 

Não obstante, é de se falar nas vantagens resultantes da unitização para as partes 

envolvidas, para o poder público, para o meio-ambiente e para o próprio campo petrolífero ou 

gasífero. Segundo Roeser, três são as vantagens da nova concepção de produção de recursos 

naturais compartilhados, com base na unidade das operações: permite ao operador da unidade 

determinar as características físicas do campo em uma maneira mais ordenada e 

cientificamente correta; possibilita o desenvolvimento e a produção por meio de um programa 

melhor adaptado ao campo; e ajusta através do acordo celebrado os direitos de todos os 

proprietários52. 

Diante desse contexto, podem-se enumerar algumas das mais importantes vantagens, 

fazendo um esforço de resumir o que já foi explanado: 1) evitam-se disputas entre as partes, o 

que poderia prejudicar a explotação eficiente; 2) faz-se com que se compartilhe e se faça o 

melhor uso das informações técnicas, recursos e equipamentos; 3) reduzem-se e racionalizam-

se custos e investimentos com o objetivo de explorar eficiente e economicamente o campo, 

otimizando a produção; 4) evitam-se perfurações desnecessárias; 5) obsta-se a queda do fator 

de recuperação das jazidas; 6) protege-se, enfim, o interesse público, assegurando maior 

                                                 
52 ROESER, F. Report of the committee on production practice to the Board of Directors of the American 
Petroleum Institute. Dallas: API, 1932, p. 108 apud BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : 
L’Harmattan, 2004, p. 409. 
 
 



 

 

50

proteção ao meio-ambiente da região. 

 

1.3. UNITIZAÇÃO E JOINT VENTURES 

 

A instrumentalização das mencionadas vantagens oferecidas pela unitização das 

atividades de petróleo e gás quando se encontram compartilhados direitos exploratórios e de 

produção acerca dessas operações se cristaliza através de um acordo formalmente 

estabelecido e pactuado entre os entes envolvidos, sejam eles pessoas físicas proprietários dos 

imóveis contíguos, sejam concessionários, licenciados ou autorizados pelo poder estatal a 

proceder a consecução dessas atividades, sejam ainda Estados soberanos que dividem entre si 

reservas e campos petrolíferos e gasíferos, detendo conjuntamente, e não separadamente, 

direitos correlatos de aproveitar econômica os frutos que se oferecem. 

Ditos acordos internacionais, conforme já se destacou anteriormente53, tanto podem 

se efetivar entre países que possuem suas fronteiras convencionalmente delimitadas, quanto 

entre outros que não possuem definição quanto à matéria. Todavia, em ambos os casos 

destaca-se uma semelhança: os acordos formulados encartarão dispositivos típicos e outros 

especiais das reconhecidas joint ventures empresariais. 

Bernard Taverne, em análise comparativa do instituto internacionalmente conhecido 

das joint ventures com as instituições criadas pelos Acordos de Unitização, considera existir 

um relacionamento estreito, em termos jurídicos entre as joint ventures e os Acordos de 

Unitização a fim de operar toda a área unitizada54. Percebe-se, pois, que semelhanças patentes 

se verificam, como, por exemplo, a reunião de empresas para um fim comum de operação da 

                                                 
53 Tema fartamente discutido no item anterior, o 1.2. supra. 
 

54 TAVERNE, Bernard. Co-operative Agreements in the Extractive Petroleum Industry. Londres: Kluwer 
Law International, 1996, p. 79. 
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área. 

As joint ventures se encontram inseridas em um contexto contemporâneo de 

globalização econômica e de transnacionalização das empresas, o que finda por acarretar a 

observância do mercado com um nível bastante elevado de exigência e de concorrência, 

estimulando, assim, a conclusão de novas formas associativas para a conquista, ou mesmo a 

manutenção de áreas de atividade. A tecnologia em constante processo de aprimoramento, 

aliadas à constante necessidade de vultosos investimentos em pesquisas com setores 

estratégicos, tendo como característica intrínseca o elevado risco dos mesmos, e ao imenso 

volume de informações que as atividades econômicas globais carregam, encontram na 

cooperação entre entes, privados e públicos, a forma ideal para que objetivos comuns sejam 

atingidos mais facilmente e de uma melhor maneira. 

Foi assim que a partir de uma forma de associação empírica, aplicada em alguns 

campos do direito interno anglo-saxão, atingindo, posteriormente, a universalidade de seu uso 

nos negócios internacionais, a joint venture se origina55, demonstrando ser um exemplo da 

mescla da criação civilística e do interesse prático e consuetudinário da common law. E essa 

utilização do instituto em si nos negócios internacionais veio a se promover por meio das 

indústrias petrolíferas e minerais. 

As joint ventures possuem como características naturais que as identificam a sua 

origem contratual e, portanto, formal, apresentando objetivos comuns em um determinado 

prazo de duração, bem como serem dotadas de natureza associativa e cooperativa, partilhando 

os meios, os riscos e os benefícios de forma proporcional, mas sempre conjuntamente.  

                                                 
55 BAPTISTA, Luiz O. e DURAND-BARTHEZ, Pascal. Les associations d’enterprises (joint ventures) dans 
Le commerce international. 24. Ed., FEC, 1991, p. 3 apud BASSO, Maristela. Joint Ventures: manual 
prático das associações empresariais. 3ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 102. 
 
 



 

 

52

Poder-se-ia dizer que as joint ventures possuem as seguintes características gerais: 1. 

Caráter ad hoc; 2. Comunidade de interesses; 3. Existência dos lucros, submissão às perdas; 4. 

Faculdade para representar e obrigar os demais co-ventures; 5. Busca de um objetivo comum; 

6. Controle conjunto (gestão comum); e 7. Dever de não-concorrência (lealdade)56. Assim 

sendo, demonstra-se a imbricação tênue que reside entre os institutos jurídicos tradicionais da 

joint ventures e os acordos internacionais de unitização da produção de petróleo e gás.  

Importante salientar que estas associações comerciais não possuem um modelo 

unitário que é seguido, seja nacionalmente ou internacionalmente. É um instituto que se 

encontra em plena evolução e se adéqua a todo e qualquer empreendimento ou atividade 

econômica que por qualquer motivo se veja melhor conduzida por meio de um instrumento 

cooperativo entre dois ou mais partícipes, da qual o primitivo efeito seria a criação de meios 

para facilitar a união de interesses ou a troca de seus recursos.  

Destarte, entende-se por joint venture, um contrato entre pessoas físicas e/ou 

jurídicas, com a finalidade de empreender determinada atividade ou projeto em conjunto, com 

limitação do tempo de duração, assumindo e repartindo os riscos, os lucros e as perdas que 

porventura surjam. Doutrinariamente, alguns autores já vieram a definir o que entendem por 

este instituto jurídico, porém genericamente as definições se assemelham. Rasmussen define-a 

como uma fusão de interesses entre uma empresa com um grupo econômico, pessoas jurídicas 

ou pessoas físicas que desejam expandir sua base econômica com estratégias de expansão 

e/ou diversificação, com o propósito explícito de lucros ou benefícios, com duração 

permanente ou a prazos determinados57. Já José A. Engrácia Antunes58 as definem como 

acordos comerciais entre empresas, vocacionados à realização das mais variadas formas de 

                                                 
56 BASSO, Maristela. Op cit. p. 120. 
57 RASMUSSEN, U. W. Holdings e joint ventures. São Paulo: Aduaneiras, 1991, p. 177. 
 
58 ANTUNES, José A. Engrácia. Os grupos de sociedades. Coimbra: Almedina, 1993, p. 71-72. 
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colaboração e inter-relação econômica. 

Existe, sem dúvida, uma tendência global da indústria do petróleo de se reunir em 

torno de uma figura jurídica apenas, diversas companhias petrolíferas, formada através de um 

contrato entre elas, a fim de empreender esforços conjuntos em torno de objetivos comuns, 

como, por exemplo: a entrada na concorrência em rounds licitatórios de forma conjunta; a 

pesquisa e/ou a produção, exploração e explotação de um campo; e a operação de uma área 

total que abranja duas ou mais concessões, licenças ou propriedades para a exploração de 

petróleo e/ou gás por essas pessoas detentoras desses direitos. O primeiro caso refere-se aos 

joint bidding agreements (acordos de participação conjunta em licitações de blocos), o 

segundo aos joint operating agreements (os JOAs – os acordos de operações conjuntas) e o 

terceiro aos Acordos de Unitização. 

No caso em comento, qual seja, o da produção compartilhada de petróleo e gás entre 

países, não poderia ser outra a figura contratual imaginada para subsidiar o transcorrer das 

relações jurídicas que advirão deste contexto fático. As joint ventures oferecem toda a 

fundamentação finalística da qual os acordos de unitização internacional fazem questão, posto 

que a criação de um ambiente cooperativo, com vistas à realização de finalidades econômicas 

e baseados em um sistema de determinação do percentual cabível a cada parte para se 

enxergar os ônus e os bônus completos da operação, é exatamente um dos pilares que movem 

estes institutos comerciais.  

Obviamente, por se tratarem de acordos internacionais entre sujeitos de Direito 

Internacional Público, e não entre entes privados (pessoas jurídicas de diferentes países), as 

diferenciações existem, sendo elas caracterizadoras da especialidade, por conseguinte, que os 

tratados internacionais em foco detêm. Não obstante os acordos internacionais de unitização 

serem pactuados entre Estados soberanos, outros acordos de unitização, estes entre entidades 

privadas, farão parte acessoriamente do tratado internacional assinado e ratificado. Tais 
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acordos servirão para operacionalizar as atividades dentro da área unitizada, a fim de que 

possibilite que cada país possa, em conformidade com o seu ordenamento jurídico interno, 

determinar quem deve participar deste instrumento contratual privado, documento acessório 

ao tratado internacional de unitização. 

Neste diapasão, os acordos de unitização, sejam eles nacionais ou internacionais, 

criam uma figura do gênero joint venture com o fito de operar sobre uma área que detém os 

direitos de exploração por duas ou mais pessoas. As características gerais desse gênero de 

joint venture, como um dos mecanismos corporativos mais utilizados para a realização e 

consecução dos objetivos comerciais das empresas petrolíferas, são plenamente inter-

relacionados com os da unitização, quais sejam, a busca de objetivo comercial comum; seu 

caráter ad hoc; a partilha de riscos e recompensas; e o controle conjunto das operações, entre 

outros. 

Ocorre que tais feições jurídicas se diferenciam na medida do grau de especificidade 

que detém os acordos de unitização para gerar as obrigações entre as partes advindas de 

situações específicas. Muitas disposições se assemelham e coadunam-se, contudo, outras são 

bastante particulares e não encontram substrato nas joint ventures ordinárias, se é que assim se 

pode chamar o gênero.  

Deste modo, pode-se afirmar que os acordos de unitização criam espécies de joint 

ventures moduladas e estruturadas nomeadamente para a situação que enseja o 

desenvolvimento desses acordos, na medida em que convergem os interesses necessários da 

cooperação internacional entre os Estados, nos casos de constatação do compartilhamento de 

reservatórios e/ou campos de petróleo e/ou gás, para a formalização de instrumento jurídico 

que norteie todas as operações. 
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1.4. FASES DA UNITIZAÇÃO 

 

Os aspectos jurídicos que envolvem os acordos de unitização internacional precisam 

ser decompostos em duas fases principais, a fim de que haja a sua completa e total 

operacionalização, sob dois pontos de vista.  

Com relação ao primeiro aspecto, o compartilhamento de reservas e/ou campos 

petrolíferos e/ou de gás entre dois ou mais Estados soberanos origina a necessidade da 

pactuação de um Tratado Internacional para individualizar a produção. Todavia, a forma pela 

qual isto se efetivará será realizado por terceiros, por empresas, públicas ou privadas, que 

terão aquele instrumento jurídico internacional como suporte maior e norteador, mas sempre 

imbuídos pelo espírito e pelo comando dos sistemas legais dos países envolvidos. 

Com relação ao segundo aspecto, os acordos de unitização internacional possuem um 

período pré contratual e um período efetivamente contratual, nos quais, em ambos os 

períodos, são fixados termos e cláusulas, o que, a depender da situação, podem coincidir, se 

modificarem entre si, ou ainda não existir esse período pré contratual. 

Neste contexto, por ser o processo de unitização caracterizado pela existência de uma 

área composta pelas regiões que possuem comunicação de petróleo e/ou gás, usualmente uma 

reserva, a ter as operações controladas por um único operador que conduzirá o 

desenvolvimento do campo, dentro dos limites que lhes foram conferidos pelo comitê de 

gestão da área unitizada, as partes envolvidas (Estados soberanos) firmam um acordo de 

unitização internacional, que seria um tipo de Joint Operating Agreement – JOA – para 

delimitar a área unitizada e disciplinar a forma pela qual os concessionários e/ou licenciados 

das áreas dentro de cada esfera nacional passarão ao controle único, definindo, ainda, como se 

enquadrarão, dentro deste novo cenário, as relações internas e externas pré existentes ao 

momento de atuação conjunta. 



 

 

56

Este acordo internacional, por se tratar de um Pacto que vincula juridicamente os 

Estados, necessita ser referendado e, posteriormente, ratificado, de acordo com o ordenamento 

jurídico de cada um. A primeira fase dos acordos de unitização, então, é a da negociação e 

pactuação das normas gerais para o desenvolvimento das operações que se consolidarão 

conjuntamente entre os dois ou mais sujeitos de Direito Internacional Público no caso. 

Não obstante a esfera internacional, a incidência do acordo de unitização entre países 

faz-se presente por demais na esfera interna dos Estados partes em tal tratado internacional, 

seja para a operacionalização das atividades a qual o mesmo se refere, seja para o regramento 

das relações jurídicas existentes anteriormente à celebração do mesmo. 

O acordo de unitização afetará sobremaneira as concessões e/ou licenças existentes e 

concedidas pelos poderes públicos estatais de uma ou ambas as partes, implicando em 

conseqüências acerca da celebração de novo contrato entre o ente público e o particular para 

que este possa participar da produção unitizada, acarretando as demais implicações advindas 

da celebração de contratos de concessão, como por exemplo, o pagamento de participações 

governamentais e demais deveres e obrigações decorrentes. Tendo em vista o delineado, o 

acordo de unitização internacional deve responder aos questionamentos, prevendo como será 

concretizada, dentro de cada ordenamento jurídico, a exploração e produção de petróleo e gás 

na área unitizada, tudo em consonância com as legislações internas, os contratos de concessão 

ou licença existentes e com o interesse público maior envolvido na negociação dos 

instrumentos jurídicos internacionais. 

A unitização internacional implica no acordo de vontades em dois níveis: primeiro, 

será firmado um acordo entre os Estados, com o objetivo de estabelecer os direitos e 

obrigações respectivas com relação ao desenvolvimento do campo; segundo, os respectivos 

licenciados firmarão um acordo de operação da unidade. Isso serve para garantir a tomada de 

decisões acertadas pelos dois Estados com o objetivo de estabelecer os direitos e obrigações 
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de cada país com relação ao desenvolvimento do campo, eliminando potenciais conflitos que 

poderiam advir59. 

No plano internacional, o acordo de unitização, na maioria das vezes, tem significado 

apenas a implementação prática da obrigação existente entre dois Estados para cooperar na 

exploração de um depósito comum, já que freqüentemente o objeto do acordo está contido nos 

tratados de delimitação de fronteiras. O primeiro exemplo de tal acordo foi o acordo de 

delimitação de fronteiras entre o Reino Unido e a Noruega de 196560. Desde então, tais 

cláusulas têm sido constantemente observadas nesses tipos de tratados internacionais. Já na 

esfera nacional, os concessionários e/ou licenciados dos países que chegaram a um consenso e 

firmaram o acordo internacional de unitização devem, do mesmo modo, acordar quanto à 

formação de outro acordo internacional, desta vez não entre sujeitos de Direito Internacional 

Público, mas sim entre sujeitos privados internacionais, para a fiel e melhor forma de 

operacionalizar as atividades conjuntas na área unitizada, tendo por base, não só de 

fundamentação, mas inclusive de origem, o próprio tratado internacional.  

Reveste-se o acordo de unitização internacional de inestimável importância 

estratégica, pois as negociações das áreas a serem unitizadas pelos Estados constituem-se 

processo longo e complexo, tanto pela problemática técnica inerente, como pelas diversas 

dificuldades das tratativas. No plano internacional, a complexidade jurídica assume novas 

proporções por referir-se a um tratado dotado de força cogente e que tem por objeto a 

produção de petróleo e gás, um bem de relevante interesse nacional para os Estados partes, 

que se comunicam através de regiões transfronteiriças, o que pode causar inclusive lides 

versando sobre os próprios limites territoriais. 

A negociação implica na tomada de inúmeras precauções, podendo-se verificar a 

                                                 
59 TAYLOR, M.P.G. Unitization. Londres: Graham & Trotman Ltd. 1994, p. 237. 
60 Ver nota de rodapé 27 supra. 
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fixação de três fases próprias dos acordos de unitização: 1) o acordo de pré-unitização 

(celebrado à época da descoberta da comunicação das reservas, geralmente antes da 

declaração da comercialidade da área a ser unitizada); 2) o acordo de unitização propriamente 

dito; e 3) a redeterminação das participações61. 

A fase pré-contratual compreende o período entre a descoberta da extensão para além 

dos limites soberanos da reserva e a assinatura do acordo de unitização. Então, os 

participantes devem chegar a um consenso sobre algumas questões preliminares visando o 

estabelecimento futuro das condições das matérias do acordo de unitização da área, dentre 

elas, destacam-se: os limites, a extensão e a configuração da reserva comum de petróleo; as 

características minerais das rochas presentes na reserva, assim como as do petróleo nelas 

situado; a definição das reservas que caberão a cada parte como forma de participação nos 

direitos exploratórios; a maneira pela qual o petróleo será dividido; o calendário para a 

realização de redeterminações dos limites da área, da reserva de petróleo e das participações; 

o apontamento do operador da área unitizada; e o projeto do plano de desenvolvimento da 

área unitizada62. 

É neste primeiro momento, o da fase pré-contratual ao acordo de unitização 

internacional propriamente dito, que as informações preliminares e mais relevantes acerca da 

composição química, física e geológica do reservatório são levantadas. Essas informações, 

demasiadamente importantes, irão conduzir todo o processo de negociação e de celebração 

dos acordos, porque é baseado nelas que se fixarão as participações de cada ente no acordo. 

“O primeiro passo é tentar chegar a uma estimativa quanto à quantidade de petróleo in situ, 

calculando a existência de óleo por metro cúbico do reservatório e o volume do reservatório 

                                                 
61 Mecanismo de revisão periódica em razão do melhor conhecimento do reservatório e da própria influência da 
produção das áreas unitizadas, permitindo reajustar as participações econômicas das partes com a finalidade de 
tornar a distribuição dos proveitos da exploração mais equânime.  
62 TAVERNE, Bernard, Cooperative Agreements in the Extractive Petroleum Industry. London: Kluwer 
Law International, 1996, p. 92. 
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saturado com óleo ou gás”63. A aplicação do fator de recuperação é outro dado deveras 

importante neste contexto, porém sua determinação é dependente de diversos fatores, tais 

como as características minerais do reservatório, que pode mudar a depender do andamento 

da extração de petróleo, as condições mecânicas do reservatório, as propriedades do petróleo a 

ser extraído e sua viscosidade, os métodos de extração a serem aplicados no desenvolvimento 

das atividades e a utilização de métodos de recuperação, como a injeção de substancias (água, 

gás natural, gás carbônico, etc.). 

Portanto, a atividade principal durante o período pré-contratual consiste na coleta de 

informações concernentes à reserva compartilhada, incluindo-se aí a feitura de trabalhos 

sísmicos e a perfuração de poços. A coleta de informações apenas se completa quando as 

partes envolvidas acreditam que existe uma base razoável sob a qual é possível concluir um 

acordo de unitização com confidência. 

Enfim, o objetivo maior desta fase é reduzir as incertezas e adquirir informações 

adicionais. A partir deste momento, quando se concorda que os dados disponíveis são 

suficientes para embasar um acordo de unitização, passa-se à negociação acerca dos métodos, 

fórmulas e informações a serem utilizadas nas avaliações que estabelecerão os percentuais 

iniciais de participação de cada um nas operações conjuntas64. 

                                                 
63 TAVERNE, Bernard. Petroleum, Industry and Governments. Londres: Kluwer Law International, 1999, p. 
387. 
64 Acerca deste período, Bernard Taverne traz valorosa lição: “At the start of the pre-contractual period the 
knowledge about the reservoir rock, its configuration and the petroleum contained therein is incomplete.  
Nevertheless, the prospective participants want to limit as much as feasible the time and money to be spent on 
collecting additional information (which can only be obtained by drilling one or more appraisal wells and doing 
more seismic work). Prospective participants do not want to have more information than strictly necessary to 
make a reasonably accurate assessment of the tract participations (by which is mean an assessment not likely to 
be subject to drastic changes as a result of subsequent redeterminations) and a reasonably accurate outline of a 
optimum development plan, enabling them to sign the unitization agreement with confidence. Finding the right 
balance between reducing uncertainties and the costs of collecting additional information is one of the most 
difficult issues to be solved in the pre-contractual period. The matter becomes more complicated if, at the start of 
this period, more information about the one part of the reservoir is available than about the other, simply because 
the group (in this context also meaning the single participant) on the one side had started its exploration 
operations earlier while no work at all has been done on the other side. Collecting more information is then the 
responsibility of the group that had been inactive or had started its operations later, and such work has to take 
place before the negotiations on unit-forming can be continued.” (Cooperative Agreements in the Extractive 
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As próximas fases dos acordos de unitização internacional, o da celebração do 

acordo em si, e a das redeterminações, serão objetos de tratamentos de itens subseqüentes, 

matérias de enfrentamento específico sobre as temáticas dos conteúdos de tais acordos e dos 

efeitos da celebração dos mesmos, respectivamente. 

 

1.5. CONTEÚDO DOS ACORDOS DE UNITIZAÇÃO INTERNACIONAL 

 

A etapa seguinte aos atos pré-contratuais da unitização, que se resumem ao 

levantamento do maior número de informações possíveis e confiáveis acerca do reservatório 

e/ou campo de petróleo e gás que se comunica entre áreas possuidoras de diferentes direitos 

soberanos de exploração, atine à concretização do instrumento jurídico que normatizará todas 

as relações jurídicas advindas desse compartilhamento de soberanias, melhor conduzido por 

meio do desenvolvimento conjunto de atividades. 

Assim, em havendo uma discussão ou um reclame sobre a jurisdição de uma área 

onde se encontram recursos minerais por dois ou mais Estados, os mesmos não estão 

autorizados a iniciarem ou a continuarem suas operações de desenvolvimento das atividades 

de exploração e produção sob tais circunstâncias. 

Não há, é bem verdade, obrigação para que se cheguem as partes à celebração de 

acordos internacionais para a exploração do óleo e/ou do gás, todavia, qualquer operação 

relativa a tais atividades somente se poderá efetivar tendo-se tal instrumento jurídico 

acordado. Preserva-se, de tal modo, os direitos soberanos de cada um na exploração dos 

recursos compartilhados, ao passo em que se proíbe qualquer tipo de continuação ou de 

iniciação das atividades de forma unilateral. A não existência do acordo internacional de 

                                                                                                                                                         
Petroleum Industry. London: Kluwer Law International, 1996, p. 92). 
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unitização não significa juridicamente a possibilidade da volta ao sistema da regra da captura, 

mas tão somente o dever de abstenção dos países até que se obtenha uma normativa 

internacional. 

Para a negociação do acordo de unitização, preliminarmente devem ser reunidos os 

elementos que demonstrem a intenção das partes de realizar o negócio jurídico, bem como 

forneça a clareza necessária para que viabilize a negociação em termos concretos. Como 

demonstra a história recente, nem sempre a intenção inicial das partes conseguiu superar os 

entraves técnicos, jurídicos, econômicos e mesmo políticos que compõem o ambiente da 

unitização. Por esta razão, firma-se inicialmente um acordo de pré-unitização e elege-se um 

operador para gerenciar as atividades de busca de dados, incluindo-se aí a perfuração de poços 

exploratórios, a realização de atividades sísmicas, entre outras. 

Tais acordos, desta forma, possuem então o condão de regulamentar a forma pela 

qual serão conduzidos os trabalhos operacionais, que devem, necessariamente, respeitar os 

direitos soberanos de cada ente envolvido. Essa regulamentação de direitos e obrigações no 

plano internacional para definir o modus operandi conjunto do desenvolvimento de recursos 

naturais compartilhados, em virtude da iniciativa das atividades em bases cooperativas, da 

conseqüente geração do apontamento necessário da participação de cada participante no 

conjunto das atividades, as quais serão levadas a cabo pelo operador da unidade, da obrigação 

do operador de conduzir tais atividades em consonância com um programa de 

desenvolvimento aprovado por um comitê composto pelas partes que compartilham ditos 

direitos, bem como da divisão proporcional das despesas, riscos, responsabilidades e 

benefícios advindos à participação de seus interesses, se solidariza bastante com o instituto 

jurídico comercial das joint ventures.    

É por isso que a abordagem dos acordos de unitização internacional, com a análise 

dos seus componentes técnicos e jurídicos, mediante o conhecimento das suas cláusulas e 
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características, pressupõe introdutoriamente, a aceitação da similitude dos institutos da 

unitização com aqueles das joint ventures.  Todavia, o alcance das matérias e provisões dos 

acordos de unitização reveste-se de especificidade técnica suficiente para permitir a sua 

distinção em relação às joint ventures. 

Algumas cláusulas são comuns aos dois tipos de acordos, tais como a referência às 

partes, ao objeto e a duração do mesmo. Outras são peculiares e características, como, por 

exemplo, as descrições e delimitações do campo e do reservatório, as participações 

(determinações)65 e futuras redeterminações, a denominação do operador da área unitizada, a 

criação, estabelecimento e composição do comitê de decisões da área unitizada, o plano de 

desenvolvimento da área unitizada, a mora dos participantes não-operadores, o direito de 

retirada, a cessão das participações das partes. 

Nessa visão de formulação do instrumento formal em si, os casos de acordos de 

unitização internacional já existentes surgem como exemplos e servem de modelos e/ou 

parâmetros para o estabelecimento de normas voltadas para o desenvolvimento compartilhado 

de reservatórios comuns entre certos Estados, colocando-se como base para a consecução de 

outros acordos, assim como para a consolidação do costume internacional e para a elaboração 

da doutrina internacional a respeito66. 

Com relação aos acordos pré-unitização, suas principais cláusulas determinadas são: 

determinação do objetivo do acordo, incluindo troca de dados, realização de estudos iniciais, 

aquisição preliminar de materiais e serviços; estipulação inicial de interesses percentuais para 

fins de gastos, ressalvando-se a retroatividade de seus ajustes; formação de um comitê de pré-

                                                 
65 Fixação da quota de produção cabível a cada parte através da Atividade de especialistas na analise de diversas 
variáveis (área total do reservatório, volume relativo, porosidade, permeabilidade, características mineralógicas e 
mecânicas da rocha, viscosidade do óleo, etc). 
66 Brunei e Malásia, que tem por objeto o campo de Fairley Baram, 1974; - Reino Unido e Noruega, sobre os 
campos de Frigg, em 1976, Statfjord, em 1979, e Murchison, em 1979; - Reino Unido e Holanda, sobre o campo 
de Markham, em 1993; - Nigéria e Guiné Equatorial, sobre o campo de Ekanga/Zafiro em 2002; - Austrália e 
Timor Leste, sobre o campo de Great Sunrise, em 2003; - e Venezuela e Trinidad e Tobago, 2003. 
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unitização para expedir diretrizes, aprovar projetos, etc.; apontamento de um operador para 

essas atividades iniciais; adoção de programas de trabalho e orçamentários; andamento do 

caixa de pagamentos; estabelecimento dos princípios gerais do futuro acordo de unitização, 

preparando-se para sua negociação; confidencialidade; formas de solução de disputas; etc. 

O acordo de unitização internacional, diferentemente do que ocorre internamente em 

alguns países produtores de petróleo, não possui nenhum modelo consignado, elaborado pelas 

instituições mais conceituadas da indústria do petróleo67, haja vista a alta sigilosidade dos 

existentes, não obstante o fato de não serem acordos que comungam decisões no âmbito 

privado, mas sim no público, entre Estados soberanos. O que se tem são algumas 

conceituações e algumas orientações doutrinárias, somadas a uma análise das cláusulas que 

preenchem os acordos de unitização mais importantes e conhecidos. 

Diante da inexistência de um modelo de acordo de unitização internacional, indaga-

se como resolver suas matérias à luz do Direito dos Tratados para assegurar a realização do 

negócio jurídico dentro dos pressupostos do Direito Internacional e do interesse público 

internacional. Quais as garantias jurídicas internacionais que protegem o interesse público 

geral diante de possíveis danos decorrentes da execução dos Acordos de Unitização 

transfronteiriços? Que conteúdos mínimos e obrigatórios devem contemplar o instrumento 

internacional? 

 

1.5.1. O Preâmbulo, os Propósitos e os Princípios 

  

Desse modo, almejando superar algumas dificuldades que se fazem presentes, 

enumerar-se-á e analisar-se-ão as principais cláusulas que devem integrar um tratado 

                                                 
67 Contudo, a Associação Internacional dos Negociadores de Petróleo tem começado a preparar tal modelo, a 
exemplo do que fez com diversos contratos internacionais da indústria petrolífera. 
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internacional relativo a esta matéria. Em sendo assim, tendo em foco o acordo de unitização 

internacional propriamente dito, o preâmbulo, parte de um tratado que retrata as intenções e as 

motivações que levaram os países a negociar e a formular regras em torno de um tema em si, 

deve ser composto por considerações e disposições que demonstrem o desejo de somente 

realizarem as partes atividades relacionadas à exploração de petróleo e gás compartilhados em 

um ambiente cooperativo, de relações amigáveis, em conformidade com o respeito aos 

direitos soberanos dos países com relação aos seus recursos naturais, direito este encartado em 

variados documentos jurídicos internacionais. Além disso, pode-se inserir ainda que o tratado 

internacional em questão tenha sua origem subjugada aos princípios de Direito Internacional 

Público aplicáveis ao compartilhamento de recursos transfronteiriços, dentro da busca pelas 

partes da definição de critérios e mecanismos eficientes e condizentes com a normativa 

internacional para que se obtenha o seu fiel aproveitamento e conseguinte divisão. 

O propósito do acordo, juntamente com os princípios que movem a sua celebração, 

bem como a sua execução e operacionalização, são dispositivos outros que se perfazem 

indispensáveis no início das normas substanciais. Não se devem olvidar, dentro do espírito 

das cláusulas iniciais, que refletem as finalidades e os objetivos do tratado internacional em 

foco, as determinações legais e regulamentares existentes e vigentes nos países integrantes do 

acordo, de modo a que o instrumento jurídico possa estabelecer um ambiente de cooperação 

para a exploração conjunta dos recursos sem que nenhum empecilho do ordenamento jurídico 

interno dos países se faça presente. 

Complementando-se uns aos outros se encontram os propósitos e os princípios que 

devem guiar tratados desta natureza. Bastante recomendável é a inserção e exemplificação 

destes no bojo do documento. Portanto, princípios norteadores que, pela sua natureza 

intrínseca promoverão um ambiente de coordenação das atividades para o benefício e a 

proteção dos direitos e dos interesses dos Estados merecem guarida formal inelutável, tais 
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como o do (a): 1. Dever de cooperação entre as partes para assegurar o cumprimento dos 

propósitos e objetivos; 2. Dever de boa fé e boa vizinhança na tomada das atividades, em 

mútua coordenação com os princípios e critérios estabelecidos; 3. O dever de não almejar 

vantagens consubstanciadas nas legislações nacionais e no próprio direito internacional, caso, 

assim, se impeça a equitativa e razoável utilização, distribuição e conservação dos recursos 

petrolíferos transfronteiriços; 4. O dever de cada parte de se abster da tomada de atitudes em 

sua jurisdição que possa causar danos, ou mesmo criar riscos neste sentido, aos recursos e/ou 

meio-ambiente da outra parte; 5. O dever da realização de consultas a outra parte em bases 

regulares, com vistas, sempre, ao fiel cumprimento dos propósitos do acordo; 6. O dever do 

pronto exercício da notificação das intenções na tomada das atividades ou com qualquer coisa 

relacionada aos depósitos petrolíferos transfronteiriços; 7. O dever de troca de informações, 

dados e publicações referentes aos depósitos petrolíferos transfronteiriços, assegurando-se e 

estipulando-se o dever de confidencialidade advinda dessas possibilidades; 8. O dever de 

prevenir o desperdício e a ocorrência de danos ambientais relativos às atividades de 

operacionalização do acordo; 9. O dever de não tomar nenhuma medida unilateral contrária às 

obrigações, de acordo com o direito internacional público, quando um depósito petrolífero 

e/ou gasífero se estender para além dos direitos soberanos de um país, atravessando as 

fronteiras nacionais e tornando-se compartilhado com a jurisdição de outro68. 

 

1.5.2. Área unitizada 

 

A primeira questão que se ventila quando da constatação de que uma reserva de 

                                                 
68 SZEKELY, Alberto et al. The Puerto Vallarta Draft: A Proposal Treaty for Developing Oil and Gas in 
the Gulf of Mexico. In BLAKE, Gerald. Boundaries and energy: problems and prospects. Londres: Kluwer Law 
International, 1998, p. 494-495. 
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petróleo e/ou gás se estende para além dos domínios soberanos de um determinado país é a 

que concerne ao tamanho dessa área ou a que porção corresponderia, em regiões de duas ou 

mais soberanias, à futura área a ser unitizada. Essa comprovação da região objeto do futuro 

acordo que regerá a exploração e produção na unidade se dará somente após se ter 

informações sísmicas e às vezes informações de poços exploratórios que atestem a 

comunicação das reservas e sua extensão.  

Vários estudos, dependendo do caso, são necessários para se definir os limites do 

reservatório, porém, corriqueiramente, as partes tendem a incluir uma zona de segurança ao 

redor dos ditos limites, a fim de que se evitem posteriormente necessidades de aumento da 

mesma através de mecanismos de redeterminação dos limites da área. No entanto, sempre é 

possível que no decorrer das fases exploratórias e produtivas se verifiquem mudanças na 

extensão da área, seja para maior ou para menor. A revisão do acordo com um novo cálculo 

das participações dos integrantes do mesmo é algo indispensável nesses casos, que 

necessariamente tem de passar pelo crivo do comitê de decisões da unidade. 

Logo, a demonstração da relevância da existência de mecanismos que estabeleçam a 

cooperação constante entre as partes no sentido da troca de dados, informações técnicas e 

geológicas, bem como consultas, se mostra configurada, uma vez que um condicionante 

básico para o início das operações conjuntas de exploração e produção dos recursos 

compartilhados é exatamente definir a área de atuação das mesmas, ou seja, definir qual será a 

área unitizada, onde as operações conjuntas terão ação.   

Entretanto, a área unitizada pode ser modificada a pedido das partes não unicamente 

por motivações geológicas e técnicas que indiquem um aumento ou diminuição na área 

unitizada, mas sim por motivações estruturais relacionadas com o melhor andamento das 

operações, incluindo áreas que sirvam de base de apoio para a consecução dos objetos 

principais do acordo, assim como que sirvam de estrutura física para projetos comuns de 
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distribuição do petróleo e/ou gás extraído.  

Desta feita, integrará a cláusula do tratado que versar sobre a descrição e a 

demarcação da unidade, ou da área unitizada, mapas descritivos que conterão, 

detalhadamente, as fronteiras que dividem os países e os limites e a configuração geográfica 

da área unitizada. 

 

1.5.3. Determinação e Redeterminação das Participações 

 

A determinação das participações que cada parte possui nas operações unificadas é o 

procedimento mais complexo e técnico da unitização, incluindo-se aí a redeterminação, pois o 

mesmo se configura na análise de variantes geológicas e componentes físicos diversos, 

variando de caso para caso. O mais comum é a verificação das determinações das partes por 

meio das reservas provadas de cada área, mas outros fatores são freqüentemente utilizados, 

muitas vezes tratando-se de componentes matemáticos consubstanciados em variações 

geológicas. 

Os métodos para se chegar a essas determinações são de livre escolha por parte dos 

membros do acordo, contudo, abrangem sempre estudos geológicos, geofísicos e estudos de 

engenharia de reserva, de modo que se possa ter a mais confiável fonte para a determinação 

de participações que irão basear todo o andamento das operações até o seu fim ou até que se 

faça uma redeterminação. É por isso que numa concepção ideal, todos os investimentos 

realizados antes da unitização, e mesmo no período pré-unitização, deveriam ser 

equacionados e contrabalançados quando da determinação das participações das partes, a fim 

de que efetivamente as participações condissessem à realidade dos fatos. 

O estabelecimento da participação inicial de cada parte no contexto das operações 

conjuntas, em termos percentuais do montante da unidade como um todo, é dispositivo de 



 

 

68

suma importância no bojo do instrumento convencional, haja vista as conseqüências advindas 

de sua estipulação conseguida através de formulações e metodologias deveras técnica. As 

conseqüências jurídicas da configuração da “determinação” ou “participação” dos entes na 

unidade constatam, de uma vez só, a forma pela qual as partes irão responder perante a 

própria unidade, seja com os bônus, seja com os ônus. Assim, é através deste cálculo 

definidor da participação na unidade que se tem a forma pela qual se partilha as 

responsabilidades, os custos, os benefícios e as vantagens auferidas com as operações 

conjuntas dos recursos transfronteiriços. 

Todavia, mecanismos devem prever a periódica sujeição dessa participação de 

interesses dentro da unidade entre as partes a avaliações técnicas, chamadas de 

redeterminação. Dito instituto reavaliador, por sua vez, constitui-se de nova análise das 

participações de cada membro da unitização, a partir das inspeções através dos meios 

competentes, no prazo e condições acordadas, sobre o quinhão reavaliado a que cada 

integrante faz jus e que responderá pelos seus direitos e obrigações perante toda a unidade. 

O instituto contratual da unitização presta-se de modo eficiente para a consecução 

dos fins almejados pela indústria do petróleo e reflete a preocupação contratual na busca da 

igualdade entre as partes. Ocorre que nem sempre as determinações são confiáveis, pois ao 

passo que novas pesquisas se desenvolvem nas regiões unitizadas e algumas descobertas 

relativas à característica do campo vêm à tona, impende-se que sejam refeitas as participações 

que norteiam todo o acordo de unitização. Para tanto se recorre ao aditamento de 

redeterminação, fato comum nestes tipos de acordos. 

Destarte, a redeterminação diz respeito a inúmeros estudos complexos com diferentes 

metodologias de trabalho e abrange um número de pessoas com distintas capacidades técnicas 

para sua elaboração, tal como ocorre com a própria determinação. Sem mencionar o fato de 

que as redeterminações podem acabar sendo discutidas em mediações, arbitragens ou em 
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processos judiciais, em virtude de conflitar interesses quando há a demonstração de 

interpretações diversas sobre as participações dos membros do acordo. Demonstra-se, pois, 

que a característica fundamental da redeterminação é o seu elevado custo financeiro. 

Conseqüentemente, é habitual que seja fixado um limite de redeterminações numa unitização, 

geralmente uma ou duas. 

Como o objetivo da redeterminação reside no interesse de assegurar uma certeza 

maior nas participações dos integrantes do acordo de unitização, a redeterminação, por seu 

turno, só é aceita quando finalizada a fase de exploração do campo, ou seja, no momento em 

que já se tem todas as informações indispensáveis para que se possa averiguar a presença ou 

não dos geradores, conforme prevê o direito respectivo. Em sentido oposto à orientação de 

que só é viável a aplicação do instituto quando se tem o conhecimento necessário, caminha 

outra orientação que não reconhece a permissão de redeterminações após ter decorrido certo 

lapso de tempo na produção unitizada, isto porque as decisões envolvendo as redeterminações 

retroagem ao início do contrato de unitização, configurando-se, desta forma, numa difícil 

tarefa rever todas as participações contratuais quando se está perto da finalização da 

exploração. 

A coordenação do processo de redeterminação fica a cargo do operador da unidade, 

cabendo àqueles que não concordam com o andamento do processo ou com a feição que as 

participações possuem, elaborar suas propostas de redeterminação às suas expensas. A 

unanimidade geralmente é requerida para a aceitação dos termos da redeterminação de 

maneira voluntária, porém, não sendo assim, restam aos insatisfeitos os recursos que o acordo 

dispuser concernente à solução de disputas. 

 

1.5.4. O Operador da Unidade 
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As operações conjuntas, realizadas na área unitizada, são conduzidas por um ente em 

específico, cumprindo e executando os mandamentos traçados pelo comitê de decisões e as 

orientações do programa de desenvolvimento aprovado pelas partes. Porém, em um acordo 

internacional de unitização, a condução das operações pode ficar a cargo de um Estado 

determinado, ou de uma empresa, que assumirá tal posto em conformidade com o 

ordenamento interno de uma das partes. 

Como de fato, na prática, não são os Estados propriamente dito que conduzirão as 

operações conjuntas de exploração e produção dos recursos transfronteiriços, mas sim os 

concessionários, os licenciados ou os autorizados por cada país para tanto, se pode prever que 

apenas em um momento posterior à celebração do acordo internacional entre os Estados é que 

se definirá realmente o operador das atividades. Todavia, devem ser estipuladas condições 

mínimas e mandamentos básicos para que tal escolha se proceda, assim como o momento e a 

forma que se procederá dita seleção. 

Tem-se, geralmente, que tal escolha é reflexo das participações dos entes na unidade. 

Sendo assim, o país detentor de maior participação nas operações conjuntas deve ter o direito 

de apontar o operador das atividades, por meio do aval da autoridade governamental interna 

competente. O mais conveniente nos casos de unitização internacional é que tal escolha seja 

apontada já no acordo de unitização secundário, a ser pactuado entre as empresas e/ou 

entidades que irão operacionalizar as atividades sob o jugo dos Estados envolvidos. 

O operador das atividades é o responsável pela condução e organização das 

negociações, operações e execuções necessárias, controlando os caixas da unidade, gerindo 

contábil e financeiramente tudo que acontece na área unitizada, contratando e subcontratando 

empresas e empregados. Para tanto, o operador tem como deveres a submissão de programas 

de trabalho e seus orçamentos para o comitê de decisões e atividades conseqüentes ao próprio 

início de atividades, como a exploração e produção de petróleo e gás, e outros, tais como o 
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pagamento dos royalties e de tributos69, notificação e comunicação da comercialidade das 

descobertas, negociar e celebrar contratos necessários à consecução e ao andamento das 

operações. No entanto, ele será responsabilizado pelos seus atos se deles advierem danos aos 

demais participantes, causados pela má condução das operações ou por graves negligências 

imputadas ao mesmo. 

 

1.5.5. Comitê (Comissão) de Gerenciamento e Plano de Desenvolvimento da Unidade  

 

A execução e a operação das atividades ficam a cargo, conforme traçado 

anteriormente, do operador da área unitizada, mas a supervisão e o controle completo fica sob 

a responsabilidade de um comitê de gerenciamento da unidade, criado pelo acordo 

internacional. Este comitê (ou esta comissão, a depender da denominação utilizada) tem como 

funções precípuas: a supervisão da implementação do plano de desenvolvimento em 

consonância com os princípios e as diretrizes traçadas no acordo de unitização; a outorga e as 

decisões relativas aos principais contratos que a unidade precisa celebrar; a votação dos 

programas de trabalhos anuais e dos respectivos orçamentos preparados pelo operador; o 

estabelecimento de calendários; e a supervisão das redeterminações previstas. 

 A comissão de gerenciamento da unidade é, assim, o fórum de discussão e de 

controle dos Estados partes do acordo internacional. Em decorrência disso, tal órgão deve ser 

composto pelos representantes governamentais de cada país, funcionando como um 

                                                 
69 O pagamento das compensações financeiras pela exploração e produção de petróleo e gás quando da sua 
origem através de atividades conduzidas em campos transfronteiriços traduz-se numa novidade inimaginável no 
ordenamento jurídico pátrio. O sistema de distribuição dos royalties do Brasil não menciona tal tipo de 
configuração, existindo, para se ter idéia, confusão e discussões acerca da distribuição de royalties advindos de 
unitizações internas. Nos casos de compartilhamento de campos entre países, a saída que se tem é a 
determinação de dispositivo no próprio tratado internacional que consagre a fórmula pela qual serão calculados e 
devidos os montantes referentes não apenas a royalties, mas aos tributos em gerais, sobre a produção. Sugere-se, 
desta feita, que os royalties e os tributos sejam calculados não da produção total, mas sim do montante auferido 
por cada ente nacional dos países, aplicando-se a legislação interna dos mesmos. 
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mecanismo de coordenação e cooperação bilateral (ou multilateral, a depender do número de 

partes do acordo) para a implementação das disposições contidas no próprio instrumento 

convencional. 

As decisões oriundas da comissão são obrigatórias e vinculantes para as partes do 

acordo, uma vez que representam a vontade coletiva materializada em torno da 

implementação do pactuado e da execução das operações na área conjunta. 

Ademais, documento de extrema relevância e sem o qual as atividades não têm 

sequer início é o plano de desenvolvimento da unidade, acordado pelas partes no bojo do 

acordo de unitização e encartado em seu seio como documento anexo a ele. Isto em função do 

plano de desenvolvimento refletir, genericamente, a forma pela qual serão executadas as 

atividades conjuntas pelo operador para o aproveitamento dos recursos transfronteiriços. A 

despeito de tal fato, pode o mesmo vir a ser alterado futuramente, tão somente pela comissão 

de gerenciamento da unidade, preferencialmente pela adoção unânime das modificações, 

tendo em conta seu alto grau de tecnicidade e importância. 

 

1.5.6. Cláusulas de Atuação Não Conjunta 

 

Em que pese o fato dos acordos de unitização serem um instrumento jurídico calcado 

no espírito de cooperação entre as partes, uma vez que assim se procede melhor e de uma 

maneira mais otimizada o aproveitamento dos recursos transfronteiriços envolvidos, ditos 

acordos de unitização podem, e geralmente o fazem, prever a possibilidade da tomada de 

medidas unilaterais pelas partes, medidas estas que devem ser uma exceção à regra central da 

operacionalização conjunta das atividades. 

Tais medidas que podem ser previstas nas cláusulas do acordo preservam o interesse 

individual das partes, mas sempre os colocando em submissão ao interesse coletivo da 
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unidade. Jamais uma atuação fora dos padrões cooperativos pode vir a ser prejudicial às 

operações conjuntas. O que pode existir é a ausência de prejuízo na tomada de algumas 

medidas unilaterais, por conta e risco do ente individualmente considerado. 

Neste diapasão, duas são as principais cláusulas que podem ser inseridas nos acordos 

em comento, quais sejam, a que trata das “operações por conta e risco” (sole risk operations) 

e a das “operações fora da unidade” (non unit operations). As primeiras dizem respeito à 

autorização de certas atividades que podem vir a ser praticadas por qualquer das partes, por 

sua conta e risco, a fim de retirar determinado benefício ou vantagem que somente ela 

acredita ser viável.  

Essas operações não são dotadas do consenso dentro da comissão de gerenciamento 

da unidade e, desta forma, corre toda a responsabilidade por conta daquela parte que, mesmo 

assim, as desejarem levar em frente. São exemplos clássicos de tais operações a execução de 

trabalhos sísmicos ou de perfurações de poços com fins de levantamento de maiores 

informações, a um custo elevado, em locais e áreas que a comissão não crê ser viável a sua 

condução. Assim, autoriza-se que unilateralmente a parte que desejar proceda com tais 

operações, mas não com os custos rateados pela unidade como um todo, mas sim pela conta e 

risco do participante.  

As segundas operações ditas não conjuntas são as “fora da unidade” (non unit 

operations). Tal cláusula, quando disposta nos acordos de unitização, permite que todos os 

equipamentos e instalações usados na exploração e produção dos reservatórios 

compartilhados, incluindo-se os materiais de escoamento da produção e de transporte de um 

modo geral, de toda a unidade, possam ser utilizados para o desenvolvimento de reservatórios 

outros localizados próximos à unidade, de maneira a gerar benefícios e ajudar outros, ou até 

mesmo algum dos participantes que tenham áreas de exploração e produção adjacentes.   
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1.5.7. Mora das Partes 

 

A condução das atividades em um sistema cooperativo como uma unidade que 

gerencia recursos transfronteiriços detém como grande missão angariar as contribuições 

financeiras das partes no acordo, de forma proporcional à participação que as mesmas 

possuem, a fim de concretizar a implementação e levar a cabo efetivamente os planos de 

desenvolvimento da área unitizada. São as contribuições financeiras da partes na unidade que 

financiam os primeiros levantamentos de informações, as primeiras operações na área, as 

instalações físicas, a compra e aluguel dos equipamentos, o que tudo reunido representa um 

dispêndio enorme de valores pecuniários. Como são levantadas inicialmente as participações 

de cada um na unidade, as contribuições financeiras são proporcionais a este percentual. 

Desse modo, por ser a principal obrigação que os membros da unidade têm para com 

o andamento das operações, a falta de pagamento das referidas contribuições financeiras 

fazem com que as partes se encontrem em mora, gerando uma espécie de responsabilidade 

contratual da parte em mora para com o restante. 

Esta cláusula tem sua natureza voltada para a operacionalização do acordo, o que 

finda por ser aplicável mais fielmente aos membros do acordo de unitização secundário ao 

tratado internacional, e não a este propriamente, isto porque o estado de mora que pode se 

configurar para um Estado no acordo internacional de unitização está voltado com o seu 

descumprimento em si, mas não com a não feitura de pagamentos financeiros à unidade, já 

que não são eles, geralmente, quem implementam e executam esses tratados, mas sim seus 

delegados, via legislações internas. Portanto, esta cláusula está bem mais ligada com os 

acordos de unitização assinados entre os entes privados, porém nada impede que haja uma 

previsão normativa no acordo internacional que regulamente desde já a matéria, o que se 

sugere, de modo a evitar maiores negociações e interpretações divergentes em um segundo 
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momento.   

 

1.5.8. Extinção do Acordo e Retirada das Partes (Denúncia) 

 

Os tratados internacionais nem sempre são documentos jurídicos produzidos para 

durarem por toda eternidade, sendo passíveis de se extinguirem, assim que determinadas 

ocasiões ou atos se deslindem70. Portanto, em conformidade com as disposições da própria 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados71, as causas mais recorrentes que ensejam a 

extinção de um tratado internacional são: a execução integral do tratado, a expiração do prazo 

convencionado, a verificação de uma condição resolutória, o acordo mútuo das partes, a 

renúncia unilateral por parte do Estado ao qual o tratado beneficia exclusivamente, a 

denúncia, a inexecução do tratado, a guerra sobrevinda e a prescrição liberatória72. 

No entanto, os acordos internacionais de unitização já se demonstraram como 

detentores de características especiais que os diferenciam bastante, inferindo-se da natureza 

dos mesmos a necessidade de pactuação, bem como do desenvolvimento completo das 

atividades até que o seu objeto seja exaurido. Conseqüentemente, a forma natural para a 

extinção desse tipo de acordo seria através da execução integral do mesmo ou da expiração do 

prazo que fora convencionado. Qualquer outro tipo de extinção traria de volta à tona o direito 

                                                 
70 Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados: 
Art. 42. (...) 2. A extinção de um tratado, sua denúncia ou a retirada de uma das partes só poderá ocorrer em 
virtude da aplicação das disposições do tratado ou da presente Convenção. A mesma regra aplica-se à suspensão 
da execução de um tratado. 
71 Cf. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados arts. 54 a 64. 
72 Cf MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 183. 
Celso Mello acrescenta ao rol apresentado a caducidade, o fato de terceiro e a impossibilidade de execução (Cf 
Curso de Direito Internacional Público. Vol. 1. 15ª Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 257-259). Dinh, 
Daillier e Pellet, por sua vez, destacam que a extinção dos tratados faz cessar a sua vigência, deixando os 
mesmos de produzirem efeitos, ao passo em que dividem a extinção deles em “pela vontade das partes” (inicial e 
posterior) e em “por circunstâncias não previstas pelo tratado” (inexecução, conflito armado e superveniência de 
uma nova norma jus cogens). (Cf DINH, Nguyen; DAILLIER, Patrick; e PELLET, Alain. Direito Internacional 
Público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, pp. 274-288). 
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de abstenção da tomada de medidas unilaterais. Por esta razão que deve ser bem avaliado 

pelas partes a inclusão de cláusula permitindo a denúncia ao tratado ou não, já que é uma 

cláusula dispensável e somente válida quando presente formalmente. 

A denúncia, uma das cláusulas clássicas presentes nos tratados internacionais, refere-

se à possibilidade do Estado se desobrigar frente às suas disposições. Trata-se da cláusula de 

denúncia, ou comumente designada nos acordos de unitização, cláusula de retirada das partes, 

ato jurídico unilateral praticado por um Estado parte de um tratado internacional. Em virtude 

do que foi traçado frente à dispensabilidade de tal cláusula, percebe-se como aconselhável, 

caso se decida efetivamente pela sua existência, que a notificação da denúncia seja feita pelos 

canais diplomáticos existentes em um tempo bastante razoável de antecedência, visando 

acobertar os investimentos realizados pelas outras partes e todos os demais interesses 

envolvidos. 

 

1.5.9. Resolução de Litígios 

 

O surgimento de diferenças ao longo das operações, desde seu início até o fim do 

tratado, levando-se em consideração as variadas transações comerciais a serem realizadas e os 

consideráveis levantamentos técnicos e balancetes contábeis e financeiros, percebe-se que a 

ocorrência de distintas interpretações ao longo do processo de implementação e execução das 

atividades não é algo de anormal ou que raramente possa ocorrer, vindo inclusive a poder 

ensejar a extinção do acordo. Pelo contrário, a resolução de diferenças é comum a estes 

acordos e, por isso, o mesmo deve conter um complexo mecanismo de solução de 

controvérsias estabelecido, previamente acordado entre as partes. 

Neste desiderato, o ambiente mais favorável para a resolução de eventuais 

controvérsias entre as partes é, indubitavelmente, o comitê de gerenciamento da unidade, que 



 

 

77

reúne conjuntamente os Estados envolvidos, posto que congrega um espaço já criado com o 

espírito de cooperação, perfazendo, por conseguinte, um âmbito conciliatório propício para o 

deslinde de lides surgidas. Caso não sejam suficientes os meios consagrados na boa-fé e nas 

consultas entre os interessados, mecanismos que levem a problemática a uma arbitragem ou a 

um tribunal internacional devem se encontrar previstos. 

Tendo em mente a solução pacífica para a resolução de litígios internacionais73, a 

Corte Permanente Internacional de Justiça (CPIJ), no julgado do caso Mavrommatis, em 

1924, firmou a definição de litígio internacional, para a qual seria “um desacordo sobre uma 

questão de direito ou de fato, uma contradição, uma oposição de teses jurídicas ou de 

interesses entre dois Estados”74. Partindo-se da definição da CPIJ, pode-se inferir que uma 

inexecução do que foi convencionado no acordo que deu origem à operação da área unitizada 

caracteriza um litígio internacional e, por isso, daria ensejo à busca pela responsabilização dos 

danos através dos mecanismos da ordem jurídica internacional. 

A arbitragem, entendida como o modo pacífico de solução dos litígios internacionais 

por meio de juízes escolhidos pelas partes litigantes se demonstra como o modo mais 

recorrido pelos elaboradores dos acordos de unitização internacional para a resolução de 

controvérsias, haja vista serem relevantes as vantagens da arbitragem como meio de solução 

de disputas para as demandas da indústria do petróleo75. 

                                                 
73 Desde as discussões e proposições lançadas nas Conferências de Paz de Haia, de 1899 e de 1907, que se 
concretizou o modo pacífico da solução dos litígios internacionais com a conseguinte proibição do recurso à 
força, o que representou um avanço considerável no Direito Internacional do início do século XX, período 
marcado pelo intenso desenvolvimento e efetiva solidificação do DIP, fenômenos sem precedência na sua 
história. 
74 Caso Mavrommatis Jerusalem Concessions (Grécia vs Grã Bretanha) da Corte Permanente Internacional de 
Justiça. Decisão da CPIJ de 26 de março de 1925. Sentença de mérito disponível em http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_05/15_Mavrommatis_a_Jerusalem_Arret_19250326.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 
2008). 
75 Na Ordem Jurídica Internacional, a arbitragem pode oferecer vantagens à indústria do petróleo, podendo 
representar: economia processual com a celeridade na solução dos litígios que a indústria necessita; 
confidencialidade; especialidade e neutralidade dos árbitros internacionais; busca do direito mais favorável a ser 
aplicável aos casos da indústria; além da economia financeira. 
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Já no tocante à solução jurisdicional dos possíveis conflitos advindos entre Estados, 

destaca-se a atuação de dois órgãos internacionais com competência para julgar tais conflitos. 

São eles: a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional do Direito do Mar. O 

primeiro tem jurisdição para julgar qualquer tipo de controvérsia existente entre dois Estados, 

estando apenas limitado às reservas de competência e ao pré-requisito essencial da vontade do 

Estado em se submeter ao julgamento76. Por outro lado, a atuação do Tribunal Internacional 

do Direito do Mar encontra-se restrita aos casos de interpretação da Convenção de Montego 

Bay, ou seja, às questões pertinentes às fronteiras marítimas, mesmo levando em consideração 

que já foram julgados e atualmente também existem casos referentes a esta matéria de 

fronteiras, delimitação de plataforma continental, etc, na Corte Internacional de Justiça77. 

 

1.5.10. Confidencialidade 

 

                                                 
76 Artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça: 
A competência da Corte se estende a todos os litígios que as partes a submetam e a todos os assuntos 
especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou nos tratados e convenções vigentes.  
Os Estados partes neste presente Estatuto que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as 
controvérsias de ordem jurídica que tratem sobre: a interpretação de um tratado; qualquer questão de direito 
internacional; a existência de todo feito que, se for estabelecido, constituirá violação de uma obrigação 
internacional; a natureza ou extensão da reparação que seja feita pela quebra de uma obrigação internacional.  
A declaração a que se refere este Artigo poderá ser feita incondicionalmente ou sob condição de reciprocidade 
por parte de vários ou determinados Estados, ou por determinado tempo.  
Estas declarações serão remetidas para seu depósito ao secretário Geral das Nações Unidas, que transmitirá 
cópias delas às partes neste Estatuto e ao Secretário da Corte.  
As declarações feitas de acordo com o Artigo 36 do Estatuto da Corte Permanente de Justiça Internacional que 
estiverem ainda em vigor, serão consideradas, respeito das partes no presente Estatuto, como aceitação da 
jurisdição da Corte internacional de Justiça pelo período que ainda fique em vigência e conforme os termos de 
tais declarações.  
Em caso de disputa sobre se a Corte tem ou não jurisdição, a Corte decidirá. 
77 Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine) (2004-…); Frontier Dispute (Benin/Niger)   
(2002-...); Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) (2001-…); Maritime Delimitation between 
Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) (1999-...); Land and Maritime Boundary 
between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening) (1994-2002); Maritime 
Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain) (1991-2001); Maritime 
Delimitation in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) (1988-1993); Land, Island 
and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) (1986-1992); Frontier Dispute 
(Burkina Faso/Republic of Mali) (1983-1986); Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (1982-1985); 
Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America) (1981-
1984); Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (1978-1982); Aegean Sea Continental Shelf (Greece 
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Os acordos de unitização acabam por gerar um compartilhamento muito grande de 

informações entre as partes envolvidas, informações estas das empresas que atuam 

conjuntamente, do modus operandi na perfuração de poços, na recuperação de reservatórios, 

da utilização de diversas técnicas para o aproveitamento na exploração e produção, da 

manutenção e da forma de uso dos equipamentos operados conjuntamente, enfim, de 

valorosas e consideravelmente valiosas informações que perpassam pelo conhecimento de 

diversos entes que até então poderiam não ter tido acesso a técnicas e dados tão inovadores na 

condução das atividades petrolíferas. 

Sendo assim, dispositivos que viessem a contemplar os direitos de cada parte 

envolvida que tivesse de dispor de suas informações confidenciais e compartilhá-las com os 

demais envolvidos na unitização, com vistas a uma melhor produção do campo e/ou 

reservatório, precisam integrar o corpo dos acordos de unitização. A obrigação de manter, 

desse modo, todas as informações concernentes às atividades conjuntas em termos 

confidenciais, somente podendo revelá-las para entidades coligadas e/ou subcontratadas, se 

perfaz como imperioso na celebração destes acordos.  

 

1.5.11. Ratificação e Emendas  

 

Por fim, qualquer tratado internacional deve dispor, ao seu final, em cláusula 

específica, sobre a sujeição do acordo à ratificação, de acordo com os respectivos sistemas 

constitucionais e procedimentos vigentes em cada país, devendo o documento entrar em vigor 

na data da troca dos instrumentos de ratificação pelos corpos diplomáticos dos países. 

As emendas ao acordo internacional de unitização original devem ser previstas, 

                                                                                                                                                         
v. Turkey) (1976-1978); North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic 
of Germany/Netherlands) (1967-1969). 



 

 

80

porém deve ser um mecanismo a ser utilizado com bastante cautela. É recomendável sua 

existência em tais acordos, uma vez que por vezes pode se constatar que as circunstâncias 

iniciais que deram causa à feitura dos instrumentos jurídicos não são, de fato, as originárias e, 

assim, necessitam ser modificadas para a correta e congruente aplicação do tratado.  

 

1.6. EFEITOS DA CELEBRAÇÃO DOS ACORDOS DE UNITIZAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

Tendo sido formada a unificação das operações com a celebração do acordo de 

unitização, a primeira conseqüência que se tem é a divisão das participações entre os 

membros do acordo em porcentagens indivisíveis das produções unitizadas. É essa 

determinação de participação de cada um nas produções da unitização que determinará os 

direitos e as obrigações perante o grupo todo, bem como perante terceiros, inclusive no que 

atine ao pagamento de royalties, tributos, pagamentos, investimentos e divisão dos lucros da 

produção. 

Desta feita, o tratado internacional envolvendo os Estados contratantes deve dispor 

sobre tais questões compensatórias, tributárias e obrigacionais, que nada mais são do que 

efeitos naturais da própria existência e do nascimento dos referidos acordos na seara 

internacional. Esses efeitos naturais advêm do fato de que as operações que se realizam na 

região transfronteiriça estão ligadas à exploração de produção de petróleo e/ou gás, atividades 

estas que geram, em consonância com os ordenamentos jurídicos internos dos países, a 

obrigatoriedade do recolhimento de tributos e de compensações financeiras. Por essa razão 

que os primeiros efeitos naturais da celebração dos acordos de unitização internacional estão 

ligados à geração peremptória do pagamento de certas quantias, a depender dos sistemas 

legais internos dos países, bem como do que dispor a respeito o tratado. 
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Por outro turno, os investimentos a serem praticados na área unitizada, assim como a 

divisão das vantagens auferidas com o aproveitamento dos recursos compartilhados, derivam, 

por conseqüência, da celebração de acordos de tal natureza. A absorção da propriedade das 

informações, equipamentos, serviços, etc., por parte da unidade de operações conjunta 

formada pelos acordos de unitização, desde que adquiridas posteriormente à data do acordo, 

são outros efeitos importantes que são acarretados a partir da pactuação do instrumento. 

Assim, o principal efeito proveniente da celebração dos acordos internacionais de 

unitização é o nascimento de deveres e obrigações consubstanciados na determinação 

calculada por critérios minuciosamente técnicos da participação de cada Estado na área 

unitizada. Tais deveres e obrigações, que se encontram inseridos na norma jurídica 

convencional pactuada, encontrarão efetividade e aplicabilidade quando operacionalizadas as 

atividades objeto dos acordos de unitização internacional. 

 

1.6.1. Operacionalização dos Acordos de Unitização Internacional 

 

Os acordos de unitização internacional, por serem documentos jurídicos envolvendo 

Estados, vinculam apenas os sujeitos de Direito Internacional Público afeitos, necessitando, 

portanto, que se proceda a internalização nos respectivos ordenamentos jurídicos internos dos 

países. Ademais, afora a internalização das normas jurídicas convencionadas na seara 

internacional para o direito interno dos Estados78, indispensável se faz a construção de meios 

e instrumentos normativos outros que venham a dotar de capacidade plena a fiel e irrestrita 

operacionalização dos referidos tratados internacionais. 

                                                 
78 A temática da internalização, da recepção e da execução dos acordos de unitização internacional no Brasil, em 
consonância com o sistema constitucional nacional, será abordada especificamente no capítulo 3.  
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Desta forma, os ditos mecanismos e instrumentos normativos necessários se 

materializam através da construção de um novo acordo, um acordo de unitização pactuado 

pelos entes que irão proceder para com o deslinde das atividades propriamente ditas, 

prescrevendo normas em estrita observância com os ditames, nortes e limites fixados no 

parâmetro convencional interestatal.  

Para que se ponham em prática as determinações a nível interestatal acordadas entre 

os entes soberanos envolvidos no compartilhamento de petróleo e/ou gás, é imprescindível 

que se tenha em mente o modus operandi pelo qual se conduzirão as atividades de exploração 

e produção dos recursos transfronteiriços. Neste diapasão, pode-se definir já no instrumento 

convencional a disponibilização de competências na condução das atividades fins do mesmo, 

instituindo, para tanto, um operador para a condução na área unitizada; a divisão da área em 

alguns setores, caso bastante extensa, e sua conseqüente indicação de vários operadores; ou a 

não indicação do operador desde já, mas a definição completa de como deverá ser procedida a 

escolha, em acordos posteriores, traçando a maneira, os requisitos e a necessidade da 

aquiescência das partes. 

Ademais, a condução das atividades exploratórias e de produção de petróleo e gás 

natural internamente varia em conformidade com as legislações internas dos países. No 

entanto, essa variação de sistemas jurídicos dispondo sobre o aproveitamento de determinado 

recurso natural precisa ser diagnosticada no acordo internacional, de maneira a que os 

modelos se adéqüem perfeitamente a um modo de produção conjunta. 

A formulação de acordos internacionais de unitização pode advir previamente a 

qualquer descoberta de compartilhamento de petróleo e/ou gás na região, instituindo um 

mecanismo prévio de precaução por partes dos Estados que vislumbram uma possível, mas 

não concreta e confirmada, conjunção de soberanias sobre determinado recurso natural, como, 

por outro lado, pode sobrevir à dita descoberta. 
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No primeiro caso a operacionalização das atividades não tem motivo de ser 

detalhada, ainda, no instrumento convencional, posto a abstração dos fatos e a mera 

consideração genérica da ocorrência de uma situação que dará substância e, a partir daí, 

gerará implicações jurídicas. A obrigação jurídica e mandamental que deve constar em 

acordos internacionais de tal natureza é a de que os concessionários, licenciados, autorizados 

e/ou proprietários que estejam efetuando as atividades nos campos compartilhados sejam 

compelidos a formularem acordos de unitização, com o intuito de regulamentar as atividades 

conduzidas pelos mesmos, em estrita concordância com as provisões do tratado internacional.  

Em não havendo pessoas atuando na consecução das atividades nos campos, por 

intermédio da autorização lato sensu dos poderes governamentais para tanto, a obrigação se 

volta para o campo internacional, para os Estados, de modo a que estes estarão vinculados a 

procederem, em observância aos seus ordenamentos jurídicos internos, a delegação de 

poderes a um ente com a competência de atuar conjuntamente com outro(s), celebrando 

acordo de unitização indispensável, norteado pelo tratado internacional base. 

No segundo caso, a operacionalização das atividades já assume um caráter de 

resolução imediata, tendo em vista a real constatação do compartilhamento das reservas 

pertencentes aos entes soberanos. Nestas situações, o acordo internacional de unitização pode, 

desde já, se debruçar sobre questões específicas de operacionalização das atividades, tais 

como a eleição do operador das atividades, instauração do comitê conjunto e a elaboração de 

um plano de desenvolvimento da unidade, assim como pode apenas traçar diretivas gerais a 

respeito de tais assuntos e delegá-los para as partes que irão de fato conduzir as atividades, 

com a observância do tratado e a aceitação dos governos, em todos os casos, a posteriori. 

Importante se ressaltar, contudo, que em ambos os casos destacados a 

operacionalização das atividades somente dar-se-á por parte de entes, privados ou não, que 

adquirirão a autorização lato sensu para atuarem como concessionários, licenciados, 
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permissionários, autorizados, enfim, sob a alcunha da terminologia que o Estado a que se 

vincula determina. Serão estes entes, empresas privadas ou públicas, que conduzirão as 

atividades de exploração e produção de petróleo e/ou gás na área compartilhada e de forma 

conjunta, sob os mandamentos do tratado internacional que rege ditas operações. 

Para tanto, em todas as situações, será necessário a feitura de outro acordo de 

unitização, este, desta vez, celebrado entre entes privados e não entre sujeitos de Direito 

Internacional Público. Surgirá, portanto, um contrato internacional que regulamentará os 

deveres e as obrigações de cada entidade na consecução dos objetivos traçados e delineados 

no tratado internacional. Este contrato internacional, que nada mais será do que um acordo de 

unitização, se submeterá totalmente às prescrições consistentes do tratado internacional, 

prevendo, inclusive, a necessidade da aquiescência dos Estados quando do término da 

formalização do mesmo, a fim de que possam surtir os efeitos jurídicos desejados79.  

 

1.6.2. Situação dos particulares detentores de prévios direitos exploratórios da área após 

a pactuação da unitização internacional 

 

Afora o questionamento sobre a existência, quando da celebração do tratado 

internacional, do já compartilhamento de petróleo e/ou gás pelos países, outro ponto pode 

sofrer com os efeitos advindos do concerto internacional, qual seja, a já condução de 

atividades nos locais que determinam a característica transfronteiriça dos recursos por parte 

de entes devidamente autorizados pelas autoridades governamentais para tanto.  

                                                 
79 O papel dos entes privados na execução dos acordos de unitização internacional é crucial. Cada governo é 
responsável pelo apontamento dos seus concessionários, licenciados, autorizados, que deverão chegar a acordos 
entre eles para regular as atividades, em consonância com os termos do tratado existente. Este é, por exemplo, o 
espírito do tratado assinado pela Noruega e pelo Reino Unido, em 1976, relativo à exploração conjunta do campo 
de gás Frigg no Mar do Norte (art. 1). Cf WOODLIFFE, J. C. International Unitisation of an Offshore Gas Field. 
The International and Comparative Law Quartely. Volume 26, parte 2, abril 1977, The British Institute of 
International and Comparative Law, p. 338. 



 

 

85

Esta circunstância se deve ao fato de que quando do nascimento do acordo de 

unitização internacional, pode existir prévia concessão ou licença a particulares por um dos 

Estados envolvidos no acordo. Inexistindo, os Estados envolvidos celebrarão o acordo de 

unitização internacional, disciplinando como se dará a exploração e produção, assim como a 

forma pela qual as companhias privadas poderão ou não se inserir nestas atividades. Caso 

exista, faz-se mister a negociação de acordo entre os concessionários, autorizados ou 

licenciados similar ao de unitização, mas que se aplica apenas a estas partes. 

Esse contrato, por assim dizer, e como já referido anteriormente, deverá ser 

elaborado em estrita consonância com o tratado de unitização internacional referente e, por 

isso, necessitará da aprovação estatal de ambos os países, a fim de que se iniciem as 

operações unificadas. 

De fato, as legislações nacionais dos Estados não contêm previsões acerca do 

compartilhamento de reservas com outros sujeitos de Direito Internacional. Quando por 

demais, internamente podem existir mecanismos normativos que prevejam a possibilidade da 

ocorrência da comunicação de campos com sujeitos de direitos exploratórios distintos, 

determinando o modo pelo qual aqueles que já detêm ditos direitos irão se comportar diante 

da inovação fática surgida que modificará o direito adquirido, mas não o extinguirá.  

Em sendo a área abrangida pela unitização internacional albergada por uma parcela 

na qual sujeitos internos outros já possuem e executam atividades de exploração e produção, 

em conformidade com a legislação interna do país ao qual se submetem, dispositivos 

normativos inseridos no acordo internacional devem, peremptoriamente, regulamentar a 

forma pela qual se respeitarão os direitos adquiridos previamente, acordando-se pela 

suspensão imediata das atividades, pelo levantamento dos estudos referentes ao que já fora 

realizado, pela elaboração de um plano de desenvolvimento conjunto, bem como pela 
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indicação de um operador para conduzir as atividades na área unitizada como um todo 

conjuntamente. 

 

1.6.3. A influência contratual privada nos acordos de unitização internacional 

 

A unitização no âmbito do petróleo e gás, tanto na esfera interna quanto na 

internacional, vem se solidificando como um instituto indispensável para a consecução dos 

fins pretendidos pela indústria, seja pelas diversas previsões nas legislações nacionais, seja 

pelos contratos-modelo. A doutrina internacional cresce e consolida pensamentos próprios e 

largamente fundamentados, desenvolvendo o estudo das negociações e das tratativas já 

firmadas através dos inúmeros tratados em vigor.  

Contudo, às vezes, alguns direitos e obrigações pactuados entre sujeitos privados 

acabam por transpor certas conseqüências jurídicas dos acordos de unitização internacional, 

influenciando-os de certo modo. Esses são, principalmente, os casos dos acordos de operação 

conjunta e os de venda da produção. 

 

a) Os Acordos de Operação Conjunta 

 

Os acordos de operação conjunta são freqüentemente celebrados entre 

concessionários ou licenciados de um mesmo poder concedente de áreas de exploração e 

produção de petróleo e/ou gás como forma de dividir os direitos e obrigações provenientes, 

até mesmo com o fim de tornar mais produtivos os campos ao compartilhar as operações, 

sempre com um operador da área que controla e executa as diretrizes das atividades. Neste 

aspecto residiria a influência dos acordos privados sobre os acordos de unitização 



 

 

87

internacional, pois permite a comunicação da reserva situada entre uma área operada 

conjuntamente e pertencente a dois ou mais titulares e outro Estado. 

Acredita-se que o contrato de operações continuará a existir e a irradiar seus efeitos, 

na medida em que a unitização for realizada entre Estados, porém a parte destacada à unidade 

operacional se encontra resguardada, no que os direitos advindos persistirão, com os direitos 

advindos que persistirão, pois os mesmos participantes das operações conjuntas internamente 

agora passam a fazer parte da área unitizada internacionalmente. Apenas como ressalva, 

afirme-se que o contrato de operações precisará ser emendado, diretamente ou através do 

acordo de unitização, de modo que possibilite contratualmente a feitura da unitização. Nesses 

casos, o acordo de unitização preverá o modo pelo qual o já existente operador e as 

participações dos já concessionários ou licenciados irão interagir com o montante total das 

operações que serão unificadas por medida da unitização. 

 

b) Os Contratos de Venda da Produção 

 

As descobertas feitas nos campos petrolíferos ou gasíferos que se comunicam com 

áreas de outros proprietários, concessionários, licenciados ou até mesmos outros países, nem 

sempre datam do início da fase de exploração do campo, ou seja, da realização das primeiras 

descobertas do campo. Muitas vezes, essa descoberta de comunicação é feita quando o campo 

já está produzindo. E na fase de produção, rotineiramente, perpetram-se acordos de venda da 

produção presente e futura, daquela que ainda será produzida no decorrer do tempo. 

Ocorre que pode já existir um caso de unitização nessas áreas, provocando, por 

conseqüência, o conflito entre os acordos de unitização internacional e os privados. 

Normalmente, os contratos não prevêem a incidência de tais situações, permanecendo para o 

comprador o status quo de seus direitos após a unitização, o que lhe permitirá reclamar acerca 
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dos produtos ou se pleitear indenização pelo eventual dano ou prejuízo. 

 

1.7. ACORDOS DE UNITIZAÇÃO NOS ORDENAMENTOS JURÍDICOS INTERNOS  

 

Os instrumentos jurídicos que englobam as normas a serem praticadas pelas partes 

envolvidas em uma comunicação de petróleo e/ou gás são de uso e ocorrência bem mais 

considerável no âmbito interno dos Estados do que internacionalmente. Assim, os conteúdos 

do instituto da unitização encontram-se definidos no ordenamento jurídico brasileiro e nos 

sistemas jurídicos de Estados com importante produção de petróleo, além de ser objeto de 

estudo dos internacionalistas, que têm contribuído sobremaneira para a melhor apreensão das 

suas matérias.  

A unitização surgiu e se desenvolveu, conforme já anteriormente referido, nos 

Estados Unidos, berço de fundação e consolidação, tanto sob a ótica institucional e legal. E é 

nas provisões americanas que muitos países baseiam-se, a fim de nortear seus ordenamentos, 

recorrendo às suas fontes primárias.   

Em virtude das pesquisas realizadas em diversos países produtores de petróleo, 

inicialmente pode-se asseverar que muitos países detêm provisões que autorizam a unitização. 

O método preferido, no entanto, é a utilização de provisões sobre o assunto em contratos-

modelo elaborados pelo Estado80, preterindo-se a disposição em leis ou outras formas de 

regulamentação. Outro ponto relevante de destaque é que a maioria dos países requer a 

unitização para a solução das situações de compartilhamento de petróleo e/ou gás, porém o 

                                                 
80 Os contratos-modelo são usualmente criados pelo poder normativo administrativo regulador da autoridade 
estatal competente pelas concessões ou licenças, que em alguns países podem ser as companhias nacionais de 
petróleo ou uma entidade governamental, que pode ser tanto uma agência criada para tal fim como o próprio 
Ministério responsável pelos recursos naturais do país. No caso do Brasil tem-se que tais contratos são de 
competência da ANP, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Em alguns países - Egito, 
Rússia e Iêmen - é necessário que tais contratos sejam aprovados pelo poder legislativo, o que não ocorre no 
Brasil.  
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procedimento compulsório somente é admitido quando o voluntário revelou-se falho. 

Para fins de tratamento dos objetivos traçados com este estudo acadêmico, 

imprescindível se faz a análise e a compreensão atual do sistema jurídico brasileiro acerca da 

unitização, de maneira a que, em momento oportuno, se consiga congregar os conceitos, 

dispositivos e normas, derivados de fontes legais e infralegais, com a probabilidade da 

concretização de um instrumento jurídico internacional que venha a reger os direitos e deveres 

do Estado brasileiro quando do compartilhamento de petróleo e/ou gás como outro país.    

 

1.7.1. O Sistema Jurídico Brasileiro 

 

No Brasil, a unitização é algo muito novo em face, obviamente, da recente abertura 

do mercado para novos atores que não a Petrobrás, fato que decorreu da flexibilização do 

monopólio do petróleo por parte da União através da Emenda Constitucional n° 9/95.  

Após a alteração constitucional sobre o exercício do monopólio e com a 

regulamentação infralegal que estabeleceu um novo e moderno tratamento constitucional 

através da Lei do Petróleo, criou-se a ANP, entidade governamental responsável pela 

contratação com particulares interessados que se adéqüem aos critérios por ela determinados, 

assim como os determinados pela Lei, para obter concessões de áreas de exploração e de 

produção de petróleo e/ou gás81. 

                                                 
81 Dispositivos da Lei 9.478/97: 
Art. 7o Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíves - ANP, entidade integrante 
da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria 
do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. 
Art. 8o A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 
econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis, cabendo-lhe: 
I - implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis, 
contida na política energética nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento 
de derivados de petróleo, gás natural e seus derivados, e de biocombustíveis, em todo o território nacional, e na 
proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 
IV - elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção, 
celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução; 
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Na nova realidade brasileira, e com a nova metodologia implantada pela ANP para 

definição das áreas de concessão, com base em células de dimensões relativamente pequenas, 

a abertura das áreas para exploração e produção para companhias nacionais e estrangeiras 

tornou-se perfeitamente possível, abrindo igualmente a ocorrência de casos de unitização de 

reservatórios de óleo e gás.  

Todavia, a lei do petróleo contemplou apenas um artigo sobre a problemática da 

unitização. E este artigo (art. 27)82 constitui a única previsão legal existente no ordenamento 

jurídico pátrio relacionando a temática. As demais regras e normas procedimentais advêm dos 

próprios contratos de concessão assinados entre a ANP e os particulares83. 

A unitização no Brasil, pois, é eminentemente compulsória, tendo em vista o 

dispositivo legal em referência, uma vez que a lei não deixa ao arbítrio do concessionário o 

direito de realizar ou não o acordo de unitização para o início ou para a continuação do 

exercício de seus direitos exploratórios adquiridos. Ou existe um consenso acerca dos 

dispositivos obrigacionais e normativos em geral que devem fazer parte do acordo, ou a ANP 

determinará em laudo arbitral as participações de cada parte. Não desejando as partes firmar a 

unitização da área de suas concessões, os contratos serão resolvidos com base na cláusula 

expressa nos contratos de concessão84. 

A complementariedade das normas constitucionais sobre a exploração e produção de 

                                                 
82 Art. 27. Quando se tratar de campos que se estendam por blocos vizinhos, onde atuem concessionários 
distintos, deverão eles celebrar acordo para a individualização da produção. Parágrafo único. Não chegando as 
partes a acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, com base em laudo arbitral, como 
serão eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações sobre os blocos, com base nos princípios gerais de 
Direito aplicáveis. 
83 A cláusula décima segunda do contrato de concessão da 9ª Rodada de Licitações de Blocos da ANP, mais 
recente documento até então, atine especificamente à denominada “unificação de operações”, contemplando em 
seu bojo o tratamento sobre os acordos em si, sobre as áreas adjacentes sem concessão, os direitos e obrigações 
dos concessionários interessados, sobre a aprovação do acordo e o prosseguimento das atividades, sobre a 
continuidade das operações de produção e sobre a rescisão do contrato de concessão. 
84 Contrato de Concessão da 9ª Rodada da ANP: 
“12.18. A recusa de qualquer das partes em firmar o Acordo de Individualização da Produção implicará a 
rescisão do Contrato. Após a rescisão, a ANP poderá agir conforme disposto no parágrafo 12.8.”. 
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petróleo, da Lei do Petróleo, no seu art. 27, e das normas dos contratos de concessão é o 

núcleo do regramento da unitização no Brasil. Os contratos de concessão no Brasil são o meio 

garantidor da mudança no exercício do monopólio, constituindo-se, praticamente, nas únicas 

fontes jurídicas da unitização no país. Eles possuem cláusulas “que são, portanto, 

exorbitantes, baseadas que são no resguardo de um interesse público, qual seja, o da 

preservação da integridade das reservas nacionais de petróleo”85. 

A cláusula 12ª dos Contratos de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e 

Produção de Petróleo e Gás Natural da 9ª Rodada de Licitações, a serem pactuados entre a 

ANP e as empresas petrolíferas vencedoras dos processos licitatórios realizados a partir de 

1999, trata especificamente da “Unificação de Operações” e não tem sofrido alterações 

significativas, apenas sofreu atualizações no que atine às áreas adjacentes sem concessão86 e à 

nomenclatura utilizada87. 

Constata-se que o foco do tratamento contratual dado pela ANP à unitização reside 

na necessidade de informação do concessionário para com a Agência quando da tomada de 

                                                 
85 DAVID, Olavo B. Acordos de Unitização: uma nova espécie contratual no ordenamento jurídico 
brasileiro. Natal: UFRN, 2003, p. 42. 
86 Quanto às áreas adjacentes sem concessão, os contratos da 5ª rodada dispunham de maneira bastante 
minuciosa, enquanto que os da 6ª rodada preferiram subjetivar mais a decisão, entregando a Agência um poder 
bem mais discricionário no que refere à solução desses casos. Segue abaixo as disposições da 5ª e da 6ª rodadas 
aplicadas ao assunto, respectivamente: 
5ª Rodada: 12.1.2. Caso não haja um Concessionário com direitos a tal área adjacente, mas se a ANP, a seu 
exclusivo critério, entender que foi realizada uma Avaliação da Jazida ou Jazidas em questão, de modo a permitir 
que ela tome uma decisão com relação à individualização, a própria ANP poderá agir como se fosse o 
Concessionário de tal área, para efeito da negociação e celebração do acordo para individualização da Produção 
previsto no parágrafo 12.1. Contudo, a qualquer momento, antes, durante ou depois dessa negociação e 
celebração do acordo, a ANP poderá licitar o referido Bloco ou Blocos, caso em que, uma vez selecionado o 
Concessionário ou Concessionários respectivos, estes assumirão as responsabilidades que lhes cabem nos termos 
desta Cláusula Décima-Segunda e estarão obrigados a cumprir o acordo de individualização assinado pela ANP. 
6ª Rodada: 12.2. Caso não haja um Concessionário com direitos à área adjacente, e desde que a ANP entenda, a 
seu exclusivo critério, que foi realizada uma Avaliação da Jazida ou Jazidas em questão que permita uma decisão 
com relação à unificação, poderá agir no sentido de garantir a continuidade das Operações. 12.2.1. A aplicação 
do disposto no parágrafo 12.2, não impedirá que as áreas em questão que não estiverem sob concessão sejam 
incluídas em licitação.  
87 Diversos termos já foram utilizados para tratar dos casos de unitização nos contratos de concessão: produção 
unificada, unificação de operações, acordos para individualização da produção, etc. Isto reflete um pouco da 
confusão que o próprio legislador ofertou ao ramo petrolífero quando da feitura do art. 27 da Lei do Petróleo. 
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conhecimento da extensão do campo petrolífero para além de sua concessão88. Então, a ANP 

notifica os interessados a fim de que seja formulado o “acordo de unificação de operações”, 

ou simplesmente acordo de unitização, que poderão efetuar operações de avaliação na área a 

ser unitizada, devendo as partes notificar a ANP sobre as negociações, uma vez que esta pode 

atuar como observadora das tratativas89. Posteriormente à fase de avaliação da área, a ANP 

estabelece os termos do Acordo de Unificação de Operações, no que se refere às obrigações 

relacionadas aos Contratos de Concessão e às Participações Governamentais e de Terceiros90, 

isto num prazo de até 60 dias após a entrega do Relatório Final de Avaliação de Descobertas 

de Petróleo e/ou Gás Natural. 

Não chegando as partes a um acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, cabe a esta 

determinar, com base em laudo arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos e 

obrigações de cada concessionário, com base nos princípios gerais de Direito aplicáveis91. 

Saliente-se ainda que a recusa de qualquer das partes em firmar o Acordo de Unificação de 

Operações implicará na rescisão do Contrato, no que, conseqüentemente, após sua rescisão, a 

ANP poderá agir como se não houvesse concessionário nas áreas adjacentes e proceder se 

utilizando dos dispositivos condizentes, conforme já destacado. 

                                                 
88 Contrato de Concessão da 9ª Rodada da ANP: 
“12.1. Se o Concessionário constatar que uma Jazida se estende para fora da Área de Concessão, informará 
formalmente o fato à ANP em até 10 (dez) dias úteis contados da tomada de conhecimento do mesmo, na forma 
prevista pela Cláusula 34.4. deste Contrato.” 
89 Contrato de Concessão da 9ª Rodada da ANP: 
“12.5. Os Concessionários envolvidos no Acordo de Individualização da Produção notificarão a ANP sobre o 
cronograma de negociações. A ANP poderá solicitar presença nas negociações relativas à celebração do Acordo 
de Individualização da Produção, hipótese em que os Concessionários deverão arcar com todas as despesas de 
deslocamento, alimentação e hospedagem dos representantes da ANP, quando as negociações ocorrerem fora da 
cidade do Rio de Janeiro.”  
90 Contrato de Concessão da 9ª Rodada da ANP: 
“12.6. Após a finalização das Operações de Avaliação, a ANP estabelecerá os termos do Acordo de 
Individualização da Produção, no que se refere às obrigações relacionadas aos Contratos de Concessão e das 
Participações Governamentais e de Terceiros, num prazo de até 60 dias após a entrega do Relatório Final de 
Avaliação de Descobertas de Petróleo e/ou Gás Natural.”  
91 Contrato de Concessão da 9ª Rodada da ANP: 
“12.17. Não chegando as partes a acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, com 
base em laudo arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações de cada Concessionário, 
com base nos princípios gerais de Direito aplicáveis.” 
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1.7.2. Acordos de Unitização no Direito Comparado 

 

O estudo comparado de ordenamentos jurídicos de países produtores de petróleo 

demonstra que o instituto da unitização tem recebido orientação e disciplina legal diversas: no 

Brasil, Azerbaijão e Equador são adotadas leis que disciplinam a matéria; no Egito, Indonésia, 

Nigéria e Reino Unido existem as regulamentações executivas governamentais; enquanto que 

a Angola, China e a Colômbia adotam tão somente as previsões de contratos-modelo estatais. 

Alguns países, entretanto, além dos instrumentos legais possuem também disposições 

contratos-modelo. São os casos de Brasil e Equador. 

Na prática internacional, o conteúdo fático dos acordos de unitização é geológico e 

baseado na doutrina dos direitos correlatos. Havendo a extensão de uma reserva petrolífera 

por áreas contíguas de diferentes proprietários, detentores ou concessionários, configurar-se-á 

o pressuposto básico de criação desses pactos. Infere-se da legislação comparada que os 

motivos determinantes para o nascimento dos acordos é quase sempre o mesmo, o que muda 

são as previsões existentes, os seus conteúdos, entre outros. 

Igualmente, as legislações nacionais diferem quanto à classificação da unitização, 

adotando seja o modelo da unitização voluntária ou o da compulsória. Em algumas 

legislações os dois modelos convivem de modo a disciplinar situações específicas. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, apenas um de seus estados produtores, o Texas, não possui leis 

obrigando a unitização. O Texas é o único Estado norte-americano em que persiste a regra da 

captura, embora com adaptações. A manutenção do anacrônico instituto conduz a situações 

curiosas, como a do caso Lone Star Co. vs. Murchison, onde uma companhia texana de 

fornecimento de gás que utilizou o depósito carbonático de Tri-city Bacon, no Condado de 

Henderson, Texas, um campo gasífero exaurido, para armazenar seu gás. Uma pequena 
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porção do campo se estendia por sob a propriedade da família Jackson, desprovida de poços 

petrolíferos já que não detinha direitos de produção sobre o reservatório. Em 1958, os 

Murchisons negociaram com os Jacksons e obtiveram a licença de exploração e produção de 

óleo e gás sobre as terras destes. Em seguida, os Murchisons perfuraram um poço que atingiu 

o reservatório em que a Lone Star havia injetado seu gás e passaram a extrair o gás, até que a 

empresa descobriu a subtração e os processou judicialmente, exigindo uma indenização de 

US$ 37.000,00, correspondente ao valor do gás pilhado pelos demandados. No julgamento, os 

Murchisons argüiram, com sucesso, que a rule of capture os conferia a propriedade do gás 

subtraído à Lone Star, baseado em jurisprudência de caso similar, ocorrido em 1934 em 

Kentucky e envolvendo a família Hammonds e a Central Kentucky Natural Gas Co. Na 

ocasião, a corte de Kentucky sentenciou que: “Quando o gás produzido é rearmazenado em 

seu habitat natural por injeção em uma câmara subterrânea, ele recupera sua condição de livre 

na natureza e volta a se sujeitar à regra da captura” 92.  

Em se tratando de direito comparado, pode-se afirmar que a compulsoriedade tem 

sido a tona no cenário internacional. De dez países que possuem previsões legais sobre 

unitização, nove deles autorizam o Estado a requerer a realização do acordo de unitização: 

Angola, Brasil, China, Colômbia, Equador, Egito, Indonésia, Nigéria e Reino Unido. Apenas 

o Azerbaijão deixa a cargo da voluntariedade todo o processo.  

As leis dos nove países que permitem a requisição do Estado para a celebração do 

acordo, de maneira equânime, primeiramente visam assegurá-lo por meios voluntários. Caso 

isto não aconteça, ou seja, as partes não chegando a um consenso voluntariamente, alguns 

países especificam que um plano de unitização será imposto, através de intervenção estatal. 

                                                 
92 Cf DAVID, Olavo B. Op cit. p. 67-68. Tradução do original: “when the produced gas is restored to its natural 
habitat by injection into a subterranean chamber it regains its status of free in nature and is again subject of the 
rule of capture”. 
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No Brasil, ter-se-á a aplicação do parágrafo único do art. 27 da Lei do Petróleo, submetendo-

se o caso à arbitragem a ser realizada pela ANP, não se entrando no mérito se a questão 

remonta a obrigatoriedade de arbitragem nos termos da Lei 9.307/96 ou a arbitragem 

administrativa93. Em Angola, se as partes não chegarem a um acordo a Sonangol (companhia 

nacional petrolífera de Angola) propõe um plano de acordo com as melhores práticas aceitas 

pela indústria do petróleo. Na hipótese de não existir acordo apesar com o plano apresentado, 

a penalidade será o necessário abandono da área (Contrato Modelo de 1997). No Equador 

(Contrato Modelo de 2003), as partes recorrem ao Ministro de Minas e Energia para que este 

estabeleça os parâmetros básicos da explotação. No Egito, por força do Decreto 758 de 1972, 

as partes que não chegarem a um acordo no prazo de 6 (seis) meses após terem sido 

notificadas pela companhia estatal de petróleo egípcia, terão expedidas contra si normas 

cogentes de unitização pela mesma companhia. Por fim, no Reino Unido, caso o Ministro 

competente não esteja satisfeito com os rumos que estão sendo tomados em qualquer processo 

de unitização, poderá este impor seu próprio plano de desenvolvimento aos licenciados. 

   A unitização, independentemente da jurisdição nacional a que está vinculada, 

depende da aprovação da autoridade competente conforme o modelo de competências 

administrativas e, em decorrência disto, a aprovação fica a cargo: ou do Ministro responsável 

pela exploração e produção de hidrocarbonetos, ou pela Agência estatal responsável para 

tanto, ou, às vezes, pela Companhia Estatal de Petróleo, como são os casos de Angola, 

Azerbaijão e China. Têm-se como autoridade competente as Agências estatais no Brasil e na 

Colômbia. Em outros países como Equador, Egito, Nigéria e Reino Unido, os acordos de 

                                                 
93 Muitos autores fazem esta distinção, filiando-se a um ou outro entendimento. Os que se filiam à primeira 
interpretação, a de que esta disposição da lei do petróleo é algo que obriga as partes a discutirem seus dissídios 
por meio da arbitragem nos termos da Lei 9.307/96, sustentam ser a mesma inconstitucional por afronta ao 
princípio de que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5°, XXXV). Já os 
que se filiam à segunda interpretação sustentam que o laudo arbitral a que a lei do petróleo faz menção é um caso 
de arbitramento administrativo, não elidindo o recurso ao judiciário, sendo apenas uma etapa do processo 
administrativo que se iniciou com a intervenção estatal nessas situações. 



 

 

96

unitização podem até ser negociados pelas companhias nacionais, porém a ratificação é feita 

pelo Ministro da pasta responsável por petróleo e gás, à exceção do Reino Unido, que se 

submete apenas ao seu Ministério. 

Quanto ao conteúdo dos acordos de unitização, ou seja, as disposições distribuídas 

nas várias partes do instrumento pactuado, como previsões normativas definidas através de 

cláusulas que vinculam as partes, apenas o Brasil e o Equador detêm disposições sobre estes 

conteúdos dos contratos de unitização. O Equador é o único país que promulgou um Acordo 

Modelo de Unitização, denominado de “Acordo de Operação para a Produção Unificada de 

Depósitos Comuns”. 

Os acordos de unitização, com base nos contratos de concessão brasileiros, devem 

conter: os direitos e obrigações das partes contempladas eqüitativamente; a definição da área; 

a nomeação do operador; a definição da participação de cada contratante; a definição do plano 

de desenvolvimento e sua data-limite para sua apresentação à ANP; a definição do pagamento 

das participações governamentais e a terceiros, baseadas na quantidade especificada nos 

contratos de concessão de cada parte; e algum outro aspecto freqüentemente relacionado em 

acordos deste tipo, incluindo as melhores práticas da indústria petrolífera. Já o Equador, em 

seu Contrato Modelo, traz como cláusulas indispensáveis, dentre outras, as seguintes: 

estimativas das reservas comprovadas, testes de produção e monitoramento de pressão; 

participação das partes no começo e no desenvolvimento da produção; reajuste das reservas 

provadas; procedimentos para ajustamento das porcentagens divididas, dos investimentos e 

custos em acordo com o reajuste das reservas; procedimento para mudança do operador, 

contanto que essa mudança não afete negativamente a continuidade das operações com a 

máxima eficiência e economia; as obrigações do operador; estabelecimento e funções do 

comitê de operações que irá controlar e supervisionar as operações da reserva comum; 

obrigação do operador de contratar seguro para proteger os recursos da área unitizada. 
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Também merece destaque no estudo comparado das legislações a previsão ou não de 

disposições que tratem das fronteiras internacionais, ou seja, a aceitação dos acordos de 

unitização internacional. Apenas o Reino Unido contém disposições expressas na seção 25 do 

Contrato Modelo de 1999, cabendo ao Ministro encarregado da matéria decidir sobre a 

necessidade do campo de óleo ser desenvolvido como uma unidade, com a cooperação dos 

interessados, nesta hipótese ele notifica o licenciado sobre as direções que considera mais 

indicadas para a produção conjunta com os licenciados do outro país. 

 

1.8. Teorias formuladas sobre os Acordos de Unitização Internacional 

 

Desta feita, para os fins de desenvolvimento do presente estudo, como ponto de 

partida de consideração, é de bom alvitre ressaltar que os Acordos de Unitização Internacional 

em si, bem como toda a justificativa e os pressupostos que o fazem se tornar realidade perante 

o Direito Brasileiro, calcados nas relações jurídicas convencionais criadas pelos diversos 

sujeitos do Direito Internacional Público e no Direito Constitucional Brasileiro permitem 

formular as seguintes hipóteses: 

 

· Os Acordos de Unitização Internacional celebrados entre Estados nacionais, a 

fim de instituir a produção, exploração e explotação de petróleo ou gás em 

um campo cujas dimensões comunicam os seus territórios como exigência 

mandamental no cumprimento dos direitos inerentes e correlatos a cada uma 

das partes envolvidas nesse compartilhamento de petróleo e/ou gás.  

· O surgimento desses acordos se deu através do direito internacional aplicado 

ao petróleo e gás, a partir da adoção de acordos celebrados com base no 

direito consuetudinário da não adoção da regra da captura como paradigma, 
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proibindo-se a produção desenfreada e unilateral do campo compartilhado e 

respeitando-se os direitos das partes. Estes documentos normativos 

internacionais, assinados e ratificados pelas partes, possuem vigência e 

eficácia no plano internacional, assim como no nacional. 

· Os Acordos de Unitização Internacional têm caráter vinculante e obrigatório 

para as partes, que assumem a responsabilidade internacional pelos atos 

unilaterais que gerem danos e violações em relação ao direito internacional 

aplicado ao petróleo e gás, bem como pelo descumprimento do pactuado. 

· A Unitização Internacional no caso dos campos marítimos compartilhados 

entre regiões de águas da plataforma continental de um Estado e águas 

internacionais, ultrapassando o limite imposto pela Convenção do Direito do 

Mar de 1982, deverá obedecer a formulação de um instrumento jurídico entre 

o Estado soberano e a Autoridade Internacional, criada pela Convenção. 

· Com base no direito material firmado no Tratado, as Cortes Internacionais têm 

os elementos materiais para afirmar o Costume Internacional com o 

reconhecimento da opinio iuris necessitatis do compartilhamento de recursos 

naturais, condições essenciais para gerar a norma costumeira internacional de 

caráter universal, obrigatória para todos. 

· A recepção e a acomodação dos acordos internacionais de unitização no 

ordenamento jurídico brasileiro obedecem aos trâmites legislativos e 

constitucionais. Com relação à aplicação e à execução dos acordos de 

unitização internacional no Brasil, surge a problemática da competência 

estabelecida pela Constituição Federal no que concerne à atuação do ente 

regulador – ANP –, inserido dentro do novo contexto de intervenção do 
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Estado na economia, no que diz respeito à forma de exercer o monopólio da 

União relativo à exploração e produção de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100

2. O COMPARTILHAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL ENTRE 

ESTADOS SOBERANOS À LUZ DO ORDENAMENTO JURÍDICO 

INTERNACIONAL 

 

A situação fática da comunicabilidade de uma reserva de petróleo e gás integrante do 

território de dois ou mais Estados soberanos, perfazendo o compartilhamento dos direitos de 

exploração e produção que possuem com relação ao recurso natural fluido e que se locomove 

facilmente no subterrâneo, gera imperiosamente a necessidade da existência de normas 

jurídicas específicas que tratem da questão, dando uma resposta jurídica concisa ao modo pelo 

qual as operações devem ter seguimento, bem como a forma pela qual os Estados devem agir. 

O petróleo e o gás, devido a suas características físicas, não obedecem as 

demarcações de concessionários, nem tampouco as fronteiras políticas entre os Estados.94 

Assim, ao mesmo tempo em que há um compartilhamento de soberanias, há práticas que 

convergem para um aproveitamento conjunto, observando os recursos em questão como uma 

unidade, e não divididos por direitos soberanos distintos. 

A natureza dos recursos naturais compartilhados envolvidos como de alta fluidez, e 

não de solidez, estabelece um regime jurídico próprio, calcado no Direito Internacional 

Público, dotado de regras e princípios exclusivos que limitam a soberania territorial. Esse 

complexo sistema jurídico, considerado relativamente novo no Direito Internacional95, 

começou a ser desenhado a partir dos anos 1930, no curso da Academia de Haia sobre a 

natureza jurídica do território96, bem como em trabalhos da primeira conferência das Nações 

                                                 
94 UTTON, A. E. e MCHUGH P. D. On an Institutional Arrangement for Developing Oil and Gas in the Gulf of 
Mexico, 26 Natural Resources Journal, 717, 722 (1986). 
95 GAULT, I. The Frigg Gas Field. Marine Policy. Vol. 3, n. 4, 1979, p. 302. (Guilford). 
96 SCHONBORN, Walter. RCADI, t 30, V, p. 147, 1929 in BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. 
Paris : L’Harmattan, 2004, p. 272. 
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Unidas sobre o Direito do Mar97 e em artigos jurídicos doutrinários98, destacando-se sua 

imensa dificuldade de resolução, tendo em vista justamente a sua mencionada natureza fluida. 

Depósitos de minerais líquidos (gases ou fluidos) diferem dos depósitos minerais 

sólidos, os quais localizados em fronteiras ou linhas divisórias se perfazem reconhecidamente 

independentes. Depósitos de minerais líquidos que se estendem para além das fronteiras dos 

países, tais como o petróleo e o gás, de modo que em cada lado possa ser explotado 

distintamente, no todo ou em parte, caracterizam ditos recursos99. 

Alguns recursos naturais que se encontram nesta posição, compartilhados entre dois 

ou mais Estados soberanos, não podem ser divididos ou partilhados ao meio por uma linha 

fronteiriça, na medida em que geograficamente se tem estabelecidos os pontos e as 

demarcações oficiais. Não é por outro motivo que pode se afirmar que 

 
Uma mina de chumbo ou de ouro que se situe através de uma fronteira internacional pode ser 

dividida pela demarcação natural existente das limitações. No entanto, não é possível de partilhar da 
mesma maneira uma jazida de gás situada através de uma fronteira, pois um Estado, por meio de uma 
perfuração em seu próprio território, pode extrair gás do território vizinho100.    
 

O aproveitamento conjunto de depósitos transfronteiriços de maneira conjunta 

parece, então, ser a estratégia ideal a ser tomada para o seu desenvolvimento de um ponto de 

vista técnico, conservacionista e ambiental. No entanto, sob o prisma jurídico, o 

desenvolvimento de depósitos comuns soberanamente faz com que nasçam questões 

                                                 
97 Anuário Comissão de Direito Internacional (CDI), 1950, vol. II, p. 112, par. 337, doc. A/CN.4/32 in 
BOUVET, Jean-Pierre. Op cit, p. 272. 
98 MORENO, Ruiz I. Las explotaciones petrolíferas em las fronteras internacionales. Anuario hispano-luso-
americano de derecho internacional. Vol. 1, p. 92, 1959, Madri in BOUVET, Jean-Pierre. Op cit, p. 273 e 
GAULT, I. Voisinage et bon voisinage en droit international. Paris, 1980, p. 124 in BOUVET, Jean-Pierre. 
Op cit, p. 273. 
99 LAGONI, R. Oil and gas deposits across national frontiers. American Journal of International Law. vol 73, 
n. 2, p. 215-243, 1979. Washington, p. 215. 
100 BARBERIS, J. A. Le régime juridique international des eaux souterraines. AFDI, vol 33, p. 138, Paris, 1987. 
Tradução livre do original : « Une mine de plomb ou d’or située em travers d’une frontière internationale peut 
être divisée par la démarcation sur le terrain de cette frontière. Mais il n’est pas possible de partager de la même 
manière un gisement de gaz situé en travers d’une frontière, car un Etat, par un forage exécuté dans son propre 
territoire, peut extraire le gaz du territoire voisin ». 
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complexas e intricadas para negociar. Aplicando o princípio fundamental que considera a não 

extensão do território soberano, e conseqüentemente, dos direitos exclusivos soberanos dos 

países para além de suas fronteiras, cada país somente pode exercer sua autoridade exclusiva 

em seu próprio território. A tomada de qualquer atividade para além de uma fronteira 

internacional constituiria uma violação clarividente101. 

Assim, o modelo de explotação a ser contemplado nos casos de compartilhamento de 

recursos naturais é o modelo único, no qual os Estados soberanos renunciam ao exercício de 

seu direito de explotação, cedendo-os em exclusividade a outro, e vice-versa, a fim de 

atuarem conjuntamente sobre aquele território conjunto onde se situam petróleo e gás 

compartilhados. É por tal razão que a definição de um plano único de explotação para o 

campo de petróleo e gás compartilhado deve ser executado por um operador único, que 

demanda a feitura de um conjunto jurídico de normas que regerão todo o processo. “A 

unidade de jazidas faz desaparecer a fronteira dos Estados do ponto de vista técnico, mas ela 

não o faz, necessariamente, do ponto de vista jurídico”102. 

Desta feita, o desenvolvimento de depósitos transfronteiriços de petróleo e gás, 

envolvendo dois ou mais Estados soberanos, portanto, dois ou mais regimes jurídicos de 

exploração e produção de recursos naturais diferenciados, submete o dito aproveitamento a 

regimes legais a serem convencionados. Porém, ainda que não haja normas abstratas 

internacionais para a efetivação do aproveitamento desses recursos, existem princípios e 

normas consuetudinárias internacionais que orientam e direcionam todo o deslinde da situação 

fática internacional objeto. 

                                                 
101 WEAVER, Jacqueline Lang et al. International Unitization of Oil and Gas Fields: 
The Legal Framework of International Law, National Laws, and Private Contracts. Houston: Association 
of International Petroleum Negotiators, 2005, p. 75. 
 
102 BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 145. 
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O princípio maior que se amolda ao compartilhamento de recursos naturais é o do 

respeito à preservação da unidade do depósito petrolífero. Este princípio advém claramente 

dos acordos bilaterais que são pactuados entre os Estados envolvidos, demonstrando, assim, 

uma evidente prática costumeira internacional na solidificação deste princípio. 

Os direitos exploratórios que cada país tem com relação ao aproveitamento dos 

recursos naturais presentes em seu território não podem ser violados, porque ao mesmo tempo 

em que um Estado detém o direito de produzir, o outro também o detém e, por isso, 

instrumentos jurídicos devem regulamentar todas as atividades que serão conduzidas 

conjuntamente, tomando os recursos como uma unidade, de modo a não serem desrespeitados 

os direitos correlatos existentes dos envolvidos, direitos estes advindos da essência de um dos 

princípios do Direito Internacional Público, a soberania. 

A soberania é a base doutrinária constitucional da sociedade internacional, a que 

governa e institui uma uniformidade quanto à personalidade jurídica internacional dos 

Estados103. A soberania significa que os Estados detêm jurisdição prima facie exclusiva sobre 

o território e a população existente no mesmo, que existe um dever de não intervenção na área 

de exclusiva jurisdição, bem como que as obrigações internacionais advindas do costume 

internacional e dos tratados precisam ter o consentimento dos países. Assim, os Estados 

possuem, em seu território, exclusiva autoridade para explorarem os recursos naturais 

encontrados em seus limites, seja em área terrestre, seja em área marítima. Os limites políticos 

territoriais terrestres são fixados mediante acordos internacionais entre os próprios Estados; já 

as marítimas, afora o que pode ser convencionado entre os Estados adjacentes ou opostos, 

uma norma internacional específica elenca as diretrizes e as normas aplicáveis a tais casos, 

                                                 
103 BROWNLIE, Ian. Princípios de Direito Internacional Público. 4ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997, p. 
286. 
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definindo, inclusive, as limitações da jurisdição dos Estados no âmbito marinho, bem como 

dos direitos soberanos de exploração dos recursos vivos e não vivos104.  

O acordo de unitização internacional, seus fundamentos e pressupostos, como 

realidade do Direito Internacional, tem como fonte as relações jurídicas convencionais de 

sujeitos do Direito Internacional Público. Trata-se de documento firmado entre Estados 

soberanos a fim de instituir a produção, exploração e explotação de petróleo ou gás em um 

campo que possui suas dimensões que vão além dos limites territoriais delimitados para cada 

Estado, se configurando como uma exigência mandamental ao cumprimento dos direitos 

inerentes e correlatos de cada parte envolvida nesse compartilhamento de petróleo e/ou gás.  

Como gênero jurídico, o acordo perfaz-se como construção histórica do direito 

internacional aplicado ao petróleo e gás e que se deu a partir da adoção dos primeiros acordos 

celebrados, podendo citá-los como instrumentos relevantes e propulsionadores da 

consolidação do direito consuetudinário da não adoção da regra da captura como paradigma 

para os casos em comento, proibindo-se a produção desenfreada e unilateral do campo 

compartilhado, privilegiando-se o respeito aos direitos de todas as partes. 

A motivação para o início da formulação de tratados internacionais com o objetivo 

de regulamentar a produção de recursos naturais transfronteiriços, como o petróleo e o gás, se 

constata através de diversas razões já trazidas à discussão, tais como o melhor aproveitamento 

do campo e dos recursos inseridos nele, o respeito ao meio-ambiente e sua melhor 

preservação, a comunhão de esforços no sentido de se obter melhores resultados práticos para 

as partes envolvidas, não olvidando ainda o pretexto maior, congregador de todos os outros, 

que é o respeito aos direitos soberanos e correlatos dos Estados envolvidos, de modo a que o 

                                                 
104 A norma jurídica internacional específica citada é a Convenção sobre o Direito do Mar de 1982, que define o 
modo pelo qual as fronteiras marítimas relativas à plataforma continental e a zona econômica exclusiva são 
definidas. Dita norma será amplamente discutida e tratada no item 4.6, que abordará A unitização internacional 
em áreas offshore que ultrapassem os limites soberanos dos estados para efeitos de exploração e aproveitamento 
de recursos naturais (petróleo e gás). 
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instrumento jurídico convencional criado seja uma resposta clara à necessidade do 

estabelecimento de um ambiente cooperativo internacional no qual se conceberá o 

aproveitamento compartilhado dos recursos naturais envolvidos da melhor forma possível, 

levando-se em consideração os direitos soberanos de exploração e produção das partes 

inseridas neste contexto.  

Estes documentos convencionais, assinados e ratificados pelas partes, possuem 

vigência e eficácia tanto no plano interno quanto no internacional, sendo dotados de caráter 

normativo internacional, status que garante sua obrigatoriedade perante os sujeitos 

internacionais envolvidos.  

A vigência no plano internacional se inicia com o depósito dos instrumentos de 

ratificação no local acordado, ou mesmo ainda com a simples troca de tais instrumentos, em 

se tratando de tratados bilaterais. Gera-se, portanto, a obrigatoriedade e a vinculação quanto 

ao seu cumprimento, com a conseqüente responsabilização internacional caso não ocorra a 

contento, conforme pactuado.  

Já com relação à vigência no plano interno, os ordenamentos jurídicos de cada 

Estado, notadamente a Lei Maior de cada um, é que determinarão o modo pelo qual se 

procederá. Neste caso, a internalização dos efeitos do tratado pactuado internacionalmente é 

visto com condição sine qua non para a devida aplicação do tratado internacional em 

destaque, uma vez que meios adstritos aos ordenamentos internos de cada país é que 

fornecerão o suporte jurídico necessário para que se efetivem as disposições consagradas 

internacionalmente quanto à exploração e produção dos recursos.  

Desta feita, os acordos de unitização internacional se inserem no ordenamento 

jurídico internacional com algumas nuances bastante peculiares que os diferenciam de outros 

tipos de tratados internacionais, por exemplo. A sua normatividade internacional intrínseca é 

oriunda de mandamentos consolidados na prática internacional e que findam por manejar e 
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consubstanciar a celebração de tratados internacionais, normas convencionais construídas por 

sujeitos de Direito Internacional Público, a fim de reger uma determinada situação em 

específico no âmbito das relações internacionais dos mesmos, determinando direitos e 

obrigações para ambas as partes, reciprocamente considerados. 

Estas normas internacionais acabam por determinar a concepção de um ambiente de 

cooperação internacional, sem o qual não subsistirá qualquer dispositivo pactuado no tratado, 

posto ser indispensável nestes acordos o desenvolvimento das atividades prescritas no mesmo, 

em uma conjunção de esforços mútuos para o exercício das soberanias atinentes aos 

envolvidos. 

Neste diapasão, demonstrar-se-á que a despeito do direito material afirmado nos 

tratados de unitização internacional vigentes e já pactuados, a ordem jurídica internacional 

tem elementos materiais para afirmar o costume internacional como norma universal, 

obrigatória para todos, enquadrando a imperiosidade do respeito aos direitos soberanos dos 

Estados que compartilham recursos naturais transfronteiriços como norma costumeira 

internacional, seja propiciando a formulação de acordos internacionais que regerão o 

aproveitamento dos recursos envolvidos, seja, para caso não se consiga chegar a um consenso 

acerca das definições do tratado em si, obrigar a abstenção dos países em agir unilateralmente 

e, assim, provocar prejuízos aos direitos de outrem.  

Assim, ainda que nenhum Estado seja obrigado a celebrar tais acordos, estes devem 

ser confeccionados como forma de assegurar o efetivo cumprimento dos direitos de cada 

Estado e de proteção ao meio ambiente, aspecto extremamente relevante no mundo hodierno, 

ou, no mínimo, que a abstenção da tomada de atos unilateralmente seja um imperativo de 

consagração da norma costumeira internacional sobre o aproveitamento de recursos naturais 

transfronteiriços, tais como o petróleo e o gás. 
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2.1. A NATUREZA DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Ao enquadrar-se o acordo de unitização internacional como norma jurídica 

internacional vinculante para as partes celebrantes, advinda de uma das fontes do DIP, que é o 

tratado convencionalmente pactuado entre sujeitos de DIP, imprescindível se faz a 

compreensão da natureza do DIP, a fim de que se possa vislumbrar as características do 

sistema jurídico no qual se inserem o acordo de unitização internacional. 

O Direito Internacional Público, conjunto de princípios, costumes e regras 

reconhecidas como efetivamente obrigatórias e peremptórias pelos Estados soberanos e por 

outras entidades dotadas de personalidade internacional, fundamenta o acordo de unitização 

celebrado entre Estados soberanos, ou mesmo entre um Estado e uma organização 

internacional105, como integrantes do ordenamento jurídico internacional. 

Alguns autores contemplam a mesma a conceituação sobre o Direito Internacional, 

reforçando a idéia de que o acordo de unitização adentra o mundo jurídico internacional como 

tratado, senão vejamos:  

 
Direito Internacional consiste em regras de conduta que os Estados civilizados e modernos 

consideram como peremptórias em suas relações um com o outro, dotadas de uma força comparável 
em natureza e extensão de efeitos àquelas que vinculam conscientemente as pessoas a não 
transgredirem as leis de seu país e que eles sempre consideram como auto-executáveis pelos meios 
apropriados em caso de não cumprimento.106 

 

Praticamente com o mesmo raciocínio, Brierly, na obra The Law of Nations, descreve 

o Direito das Nações ou o Direito Internacional: “O Direito das Nações ou Direito 

                                                 
105 Situação a ser demonstrada no Sub-Capítulo 2.7 infra, que trata da Unitização Internacional em Áreas 
Offshore que Ultrapassem os Limites Soberanos para Efeitos de Exploração e Aproveitamento de Recursos 
Naturais.  
106 HALL, 1942, p. 1 apud VON GLAHN, Gerhard. Law Among Nations. Nova York: NYU Law School Press, 
1999, p. 3. Texto original: “International law consists in certain rules of conduct which modern civilized states 
regard as being binding on them in their relations with one another with a force comparable in nature and degree 
to that binding the conscientious person to obey the law of his country, and which they also regard as being 
enforceable by appropriate means in case of infringement.” 
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Internacional pode ser definido como o conjunto de regras e princípios de ação que obrigam 

os Estados civilizados em suas relações um com o outro”107. 

O Direito Internacional, a partir da metade do século XX, tem crescido nos seus 

pressupostos e ampliando suas bases doutrinárias e instrumentais, notadamente após a entrada 

em vigor da Convenção sobre o Direito dos Tratados, de 1969, permitindo uma aceitação 

crescente no que concerne à sua aplicação de suas normas pelos Estados.  

Hodiernamente, a Ordem Jurídica Internacional reconhece regras convencionais de 

caráter universal na esfera de aplicação, representando um direito geral, vinculando todos e 

quaisquer sujeitos de Direito Internacional. Nessa classificação se encontram a Carta das 

Nações Unidas (ONU), os Tratados de Direitos Humanos, as Resoluções da Assembléia Geral 

e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como as normas reconhecidas como jus 

cogens108.  

Outras regras têm sido aceitas e são aplicadas apenas a um grupo de Estados que são 

conectados por um pensamento jurídico comum sobre determinado assunto, sendo então 

consagrado em suas relações mútuas específicas. Esse é o denominado direito internacional 

regional (regional law), onde se inserem as regras que firmadas por um grupo de nações, 

como por exemplo, as regras da União Européia, do Mercosul, do NAFTA, da União 

Africana, de acordos multilaterais específicos e direcionados a um grupo sobre matérias 

diversas, etc.  

                                                 
107 BRIERLY, J. L. Law of Nations: an introduction to the international law of peace. New York: Oxford 
University, 1963, p. 1. Texto original: “The Law of Nations, or International Law, may be defined as the body of 
rules and principles of action which are binding upon civilized states in their relations with one another.” 
108 A consagração das normas jus cogens concebeu-se, positivamente, com a Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, de 1969, em seu art. 53, senão vejamos: 
Artigo 53 (Tratado em Conflito com uma Norma Imperativa de Direito Internacional Geral (jus cogens): É nulo 
um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de Direito Internacional 
geral. Para os fins da presente Convenção, uma norma imperativa de Direito Internacional geral é uma norma 
aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma 
derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma 
natureza. 
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Já uma terceira classificação para as regras de Direito Internacional seria aquela que 

proviria de normas jurídicas produzidas e que dessem origem a direitos e obrigações a dois ou 

mais sujeitos de Direito Internacional. É nesta terceira classificação que se insere o acordo 

internacional de unitização.  

Não obstante a criação de regras na seara bilateral ou multilateral entre sujeitos de 

DIP com o fim de ver resolvido da melhor forma a produção e exploração de petróleo e/ou 

gás de um campo transfronteiriço, especula-se que o maior problema do Direito Internacional 

seria a inexistência, na Ordem Jurídica Internacional, de órgão jurisdicional que garanta a 

obrigatoriedade da norma internacional, o que significa dizer a falta de uma instituição 

superior aos Estados e às organizações internacionais que com poder de compeli-los a cumprir 

as decisões judiciais internacionais que se originassem de suas normas. 

Acerca do consentimento e da obediência no Direito Internacional, Gerhard Von 

Glahn, em seu livro Law Among Nations, discorre com propriedade: 

 
Tem sido asseverado por muitos doutrinadores que, em razão do consentimento das regras de 

direito internacional serem dadas pelos Estados, estes conseqüentemente são obrigados a honrarem as 
regras aprovadas pelos mesmos a fim de que sejam atingidos os fins específicos e comuns. 

(...) 
Porém, a tradicional dependência apenas no consentimento não oferece uma adequada 

explanação do modo como os Estados agem em relação ao Direito. 
A interdependência dos Estados é uma irrefutável realidade e requer um sistema legal entre os 

Estados e entre indivíduos dentro de um Estado. É imprescindível que exista um método ou modo de 
regular os conflitos, resolvendo as disputas, ou senão a anarquia e o caos prevalecerão.109 

 

                                                 
109 VON GLAHN, Gerhard. Law Among Nations. Nova York: NYU Law School Press, 1999. Texto original: 
“It has been asserted by many writers that, inasmuch as consent to rules of international law had been given by 
states, the latter subsequently felt obliged, or obligated, to honor the rules approved by them in order to achieve 
thereby specific common aims. (…) But the traditional reliance on consent alone does not offer an adequate 
explanation of the way States act in relation to the law. The interdependence of States is an undeniable reality 
and requires a body of law between States as between individuals within a state. There has to be a method/way 
of regulating conflicting claims, of settling disputes short of force, or anarchy and chaos would prevail.”. 
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Não é outra a lição que se pode tirar da decisão da Corte Permanente de Justiça, 

antecessora da Corte Internacional de Justiça e tribunal da Liga das Nações, no caso Lotus, de 

1927, ao se dizer que: 

 
Direito Internacional governa as relações entre Estados independentes. As regras de direito que 

vinculam os Estados são emanadas de suas próprias vontades, expressas em convenções ou em 
costumes aceitos como manifestação dos princípios de direito, estabelecidos com o fim de regular as 
relações existentes entre comunidades independentes ou tendo-se em vista atingir objetivos comuns.110  

 

Destarte, na hipótese da norma jurídica internacional ser violada ou não cumprida 

por um Estado, mesmo que não lhe seja aplicada nenhuma sanção, não significa que a norma 

seja inválida. Também não se justifica a atuação de outros Estados que, em represália, agem 

em desacordo com o Direito Internacional. Esse princípio do próprio DIP assevera que a 

resistência de uma nação ao direito com o qual ele concordou não o derroga. Tal resistência 

apenas intitula a nação resistente de descumpridor da lei que ele próprio aderiu, porém este 

direito, a despeito da ação desse país, continuará a subsistir. Poderia ser efetivamente 

afirmado que porque alguma pessoa ou grupo de pessoas passou a não cumprir determinada 

lei interna de um país esta lei não existiria? A resposta a tal debate poderia ser que o direito 

ainda existe, embora ele possa não ser possivelmente aplicado. A mesma conclusão sobre a 

validade de uma regra de direito internacional retira-se dos sistemas legais domésticos. 

Violações de leis federais, regionais ou municipais não viciam, não colocam de lado nem 

tornam nula a regra em questão. 

Assim, a natureza assumida pelos acordos internacionais de unitização é de 

peremptoriedade absoluta, visto que suas disposições materializam o direito que irá reger as 

                                                 
110 Decisão de mérito da Corte Permanente de Justiça Internacional sobre o caso Lotus. Sentença da CPJI de 7 de 
setembro de 1927 disponível em: http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf (acesso em 26 de 
fevereiro de 2008), p. 18. Texto original: “International law governs relations between independent states. The 
rules of law binding upon states emanate from their own free will as expressed in conventions or by usages 
generally accepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations between co-
existing independent communities or with a view to achievement of common aims.”. 
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relações advindas de uma situação fática específica e recorrente no plano internacional, que é 

o aproveitamento conjunto de petróleo e gás localizados em regiões transfronteiriças. Afora as 

normativas convencionais, o costume internacional também se demonstra de observância 

obrigatória, devendo ser constantemente provado e constatado, para que se demonstre seu 

indispensável cumprimento como mandamento internacional. 

 

2.2. TRATADO INTERNACIONAL: FONTE DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

 

Existe uma sociedade internacional porque existem relações contínuas entre as 

diversas coletividades, formadas por homens que apresentam como característica a 

sociabilidade, que se manifesta no mundo internacional. A sociabilidade não existe apenas 

dentro das fronteiras de um Estado, mas ultrapassa tais limites, criando uma sociedade global, 

integrando os sujeitos inseridos em todas as formas de organização jurídica, baseada no 

consenso e na vontade destes entes ou sujeitos. 

São membros da comunidade internacional as entidades que são os destinatários 

diretos das normas internacionais. A doutrina clássica, defensora da concepção interestatal do 

direito internacional e da comunidade internacional, reconhece ao Estado o status de único 

membro ou sujeito de direito internacional. Diametralmente oposta é a compreensão da escola 

sociológica, onde os objetivistas afirmam que somente os indivíduos são sujeitos de direito 

internacional. A consolidação das organizações internacionais na sociedade internacional 

infirma estas duas opiniões extremas. “Nada proíbe, portanto, a coexistência de sujeitos 

diversos de direito internacional que se distinguem por estatutos jurídicos diferentes e uma 

personalidade jurídica mais ou menos afirmada”111. “Os sujeitos de direito, num sistema 

                                                 
111 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Direito Internacional Público. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1999, p. 368. 
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jurídico, não são necessariamente idênticos quanto à sua natureza ou ao alcance dos seus 

direitos”112.  

Considera-se sujeito de Direito Internacional a entidade jurídica com capacidade para 

possuir direitos e deveres internacionais e com capacidade para defender os seus direitos 

através de reclamações internacionais, ou seja, são aqueles sujeitos que ficam sob a incidência 

das normas internacionais. São os Estados e as organizações internacionais que representam 

os tipos normais de pessoas jurídicas no plano internacional. Contudo, os povos autônomos e 

até mesmo o indivíduo progressivamente têm sido dotados desta personalidade jurídica. 

O Estado, fenômeno histórico, sociológico e político considerado pelo Direito, é sem 

dúvida o sujeito de Direito Internacional mais em vista por toda doutrina internacional, e 

mesmo pela jurisprudência. Contudo, essa concepção vem sendo modificada, apesar do 

Estado permanecer como sujeito de direito e condutor das relações internacionais hodiernas. É 

essa coletividade composta de um território e de uma população submetida a um poder 

político organizado, caracterizando a existência de sua soberania, que se afigura como os 

principais formuladores de normas jurídicas convencionais, os tratados internacionais, que, 

invariavelmente necessitam de interpretação a fim de serem aplicados da melhor forma 

possível, visando o alcance e o sentido inicialmente previstos. Não está o Estado submetido a 

nenhum outro membro da comunidade internacional, estando, em contrapartida, diretamente 

subjugado aos ditames do direito internacional, seja ele convencional ou costumeiro.  

As organizações internacionais, por sua vez, ao surgirem como entes que 

arregimentam os interesses comuns de certos Estados para a consecução dos fins colimados, 

adquiriram personalidade jurídica internacional distinta de seus Estados-membros. Essa 

personalidade jurídica diferenciada e da mesma forma complexa, ao se tratar do ordenamento 

                                                 
112 Parecer da Corte Internacional de Justiça no caso Reparação dos prejuízos sofridos ao serviço das Nações 
Unidas, 1949, p. 178. 
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jurídico internacional tradicional, nasceu para dar maior autonomia jurídica, maior poder de 

atuação, assim como maior imparcialidade na tomada de decisões que vinculam todos aqueles 

que delas fazem parte.  

Quanto às fontes do DIP, destacam-se, aqui aquelas que estão diretamente ligadas ao 

presente estudo: os Tratados Internacionais. A Fonte do DIP engloba os processos de 

elaboração do direito a ser aplicado aos sujeitos internacionais e cujas normas de natureza 

convencional formam o ordenamento jurídico internacional, caracterizando-se como 

mecanismo que permite um enunciado tornar-se norma, criando direitos e obrigações 

destinadas aos sujeitos internacionais. 

O art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (CIJ) é geralmente 

considerado como um enunciado, embora não completo, das fontes do Direito Internacional, 

apesar de não o tê-lo feito expressamente, haja vista a definição da Corte não ter reconhecido 

duas outras importantes nascentes do DIP: os atos unilaterais dos Estados e as Resoluções que 

se originam nas organizações internacionais. Ele reza que o Tribunal, cuja função consiste em 

decidir de acordo com o Direito Internacional, os litígios que lhe forem submetidos, aplicará: 

 

1. As convenções internacionais, gerais ou especiais, que estabeleçam regras expressamente 
reconhecidas pelos Estados em litígio;  

2. O Costume internacional, como prova de uma prática geral aceite como de Direito; 
3. Os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 
4. As decisões judiciais e a doutrina dos publicistas mais qualificados das várias nações, como 

meios subsidiários para a determinação das regras de Direito. 
 

A função do art. 38º do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é meramente 

exemplificativa e não exaustiva ao elencar as fontes do DIP pelas quais aquela Corte deve se 

submeter ao julgar os casos de sua competência. Este artigo, por isso, não pode ser 

considerado como único indicador das fontes do DIP. 

Adotando-se uma classificação bastante utilizada quando do estudo das fontes do 
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Direito, dividir-se-ão as fontes do DIP em formais e materiais. As primeiras expressam em 

documento oficial ou em atitudes relevantes e configuradoras do surgimento de relações 

jurídicas, gerando o comprometimento dos sujeitos internacionais com relação às disposições, 

direitos e obrigações. Tais fontes seriam: as convenções internacionais como fonte de 

formação voluntária; o costume como fonte de formação espontânea; e os atos jurídicos 

unilaterais, sejam eles os atos jurídicos unilaterais dos Estados ou as decisões das 

organizações internacionais. Já as fontes materiais são aquelas que não formalizam o DIP 

propriamente dito, mas apenas trazem subsídios indispensáveis à sua formulação, bem como 

relata a própria aplicação deles aos fatos traçados na sociedade internacional. São fontes 

materiais: os princípios de Direito Internacional e os princípios fundamentais de Direito 

Internacional. E são fontes materiais subsidiárias: a jurisprudência e a doutrina113.  

Em se tratando de fontes formais, pode-se dizer que os Tratados ou Convenções 

Internacionais são definidos como quaisquer acordos concluídos entre dois ou mais sujeitos 

de direito internacional, destinados a produzir efeitos de direito e regulado pelo direito 

internacional114. Pressupõe um acordo de vontades entre as partes acordantes e que estas 

partes sejam sujeitos de direito internacional. Qualquer Tratado cria compromissos jurídicos, 

a cargo das partes, com caráter obrigatório. 

Os tratados internacionais começaram a se desenvolver a partir da concepção privada 

dos indivíduos, de maneira a se buscar o incremento dos princípios que governariam os 

acordos contratuais entre os Estados. Apenas no século passado passou-se a se engendrar 

tentativas de codificação do direito internacional que visavam o estabelecimento de regras e 

princípios reguladores dos acordos internacionais entre Estados. Foi neste diapasão que foram 

                                                 
113 ACCIOLY, Hildebrando e SILVA, G.E. do Nascimento. Manual de Direito Internacional Público. 15ed. 
Rev. e Atual. São Paulo, Saraiva, 2002, p. 19. 
 

114 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Direito Internacional Público. Lisboa, Calouste 
Gulbenkian, 1999, p. 107. 
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concebidas as duas Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados, a de 1969 e a de 1986. 

Essas Convenções sobre Direito dos Tratados trouxeram suas definições sobre o que 

seriam tratados internacionais. Para a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 

1969, “Tratado”, em seu art. 2°, significa acordo internacional concluído por escrito entre 

Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de 

dois ou mais instrumentos conexos qualquer que seja sua denominação específica. Já a 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986 no seu Art. 2, número 1, define 

“tratado” como acordo internacional regido pelo Direito Internacional e celebrado por escrito: 

i) entre um ou mais Estados e uma ou mais organizações internacionais; ou ii) entre 

organizações internacionais. A diferença e a evolução trazida pela Convenção sobre Direito 

dos Tratados de 1986 em relação a de 1969 foi a inclusão das organizações internacionais 

como sujeitos de direito internacional público suscetíveis de formularem acordos 

internacionais, contraindo direitos e obrigações dentro dos seus limites de atuação prescritos 

no seu documento constitutivo. 

Os tratados, que possuem vastas nomenclaturas conferidas a si pelos próprios 

celebrantes, mas que não interferem de maneira alguma nas conseqüências jurídicas advindas 

de si (Convenção, Acordo, Protocolo, Tratado, Ato Final, Ato Geral, Declaração, etc.), 

também podem ser caracterizados nas palavras de Gerald Fitzmaurice, Relator sobre Direito 

dos Tratados para a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas como: 

 
Um acordo internacional incorporado em um único instrumento formal (seja qual for seu nome, 

título ou designação) celebrado entre dois ou mais sujeitos de direito internacional possuidores de 
personalidade jurídica internacional com capacidade de celebração de tratados, com a intenção de 
criarem direitos e obrigações, ou mesmo para estabelecer relações, tudo governado pelo direito 
internacional.115   

                                                 
115 VON GLAHN, Gerhard. Law Among Nations. Nova York, NYU Law School Press, 1999, p. 459-460. 
Tradução do original: “A treaty is an international agreement embodied in a single formal instrument (whatever 
its name, title or designation) made between entities both or all of which are subjects of international law 
possessed of an international personality and treaty-making capacity, and intended to create rights and 
obligations, or to establish relationships, governed by international law.” 
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Algumas classificações dos tratados têm sido trabalhadas pelos doutrinadores 

internacionalistas, porém uma em especial guarda relação com a temática em enfoque, que é a 

distinção entre tratados-contratos e tratados-leis ou tratados-normativos. Os tratados-contratos 

procuram regular, interesses recíprocos dos Estados, isto é, buscam regular interesses 

recíprocos e são geralmente de natureza bilateral. Os tratados-leis são, por sua vez, 

geralmente celebrados com uma pluralidade de Estados com o objetivo de fixar normas de 

direito internacional público. A contribuição dada pelo Direito Civil, especialmente pelo 

Direito das Obrigações ao Direito Internacional é fortemente destacada pelo Prof. Celso D. de 

Albuquerque Mello, quando afirmou que “o Direito é um só e a divisão em diversos ramos, 

respectivos, é meramente didática. O chamado Direito Civil dentro desta ótica ... deu uma das 

mais importantes contribuições ao Direito Internacional Público”116. Neste sentido, expõe-se a 

lição do Prof. Sérgio Mourão Correa Lima que, acerca do assunto, finaliza: “Dessa forma, 

podemos concluir que se aplicam aos Tratados Internacionais os mesmos princípios básicos 

do Direito das Obrigações. No momento de formação do contrato, “o princípio da autonomia 

da vontade”, e, posteriormente à sua celebração, notadamente o “pacta sunt servanda”.117 

É seguindo essa linha de raciocínio que a doutrina tradicional dispõe que, a exemplo 

dos contratos de Direito Privado, os tratados só produzem efeitos entre as partes contratantes. 

“Para os terceiros, os tratados não podem criar nem direitos e nem obrigações: pacta tertiis 

nec nocent nec prosunt”118. Todavia, esse ponto de vista na contemporaneidade tem sido 

                                                 
116 MELLO, Celso D. de Albuquerque. A Contribuição do Direito Civil ao Direito Internacional Público. In 
Estudos Jurídicos em Homenagem ao Professor Caio Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 
220. apud LIMA, Sérgio Mourão Correia. Tratados Internacionais no Brasil e Integração. São Paulo, LTr, 
1998, p. 19. 
117 LIMA, Sérgio Mourão Correia. Tratados Internacionais no Brasil e Integração. São Paulo, LTr, 1998, p. 
19. 
118 MEDEIROS, Antônio Cachapuz de. O Brasil e os novos desafios do Direito do Tratado. In “O Brasil e os 
novos desafios do direito internacional. Leonardo Nemer Brant (Coordenador). Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 
440. 
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reformulado, seja com o advento cada vez mais incessante das teorias que consideram os 

direitos humanos como jus cogens e de aplicação erga omnes, afastando-se a idéia consagrada 

do voluntarismo estatal119, bem como com as decisões imperativas não unânimes de 

organismos internacionais, porém tomadas em sua maioria, que geram efeitos mesmo para 

aqueles que não acataram suas prescrições. 

Desse modo, tem-se de maneira cristalina que o tratado internacional sob enfoque na 

presente pesquisa, referente à regulamentação do compartilhamento de recursos naturais 

(petróleo e gás natural), é um tipo deveras específico de acordo internacional, geralmente 

bilateral, mas também pode vir a ser composto de três ou mais Estados, e que não visa criar 

uma regra geral e abstrata de direito internacional, mas sim a estipulação recíproca e concreta 

das respectivas prestações e contraprestações individuais com fim comum. 

 

2.3. OS ACORDOS INTERNACIONAIS DE UNITIZAÇÃO NO ÂMBITO PETROLÍFERO 

COMO NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONAIS 

 

O acordo internacional de unitização no âmbito petrolífero, assim como as demais 

normas convencionais, como um tratado convencionalmente pactuado entre Estados, 

pressupõe a demonstração da forma pela qual é o mesmo celebrado no âmbito internacional, 

as conseqüências jurídicas dele decorrentes e a sua recepção pelos ordenamentos jurídicos 

nacionais de cada parte. Destaca-se, obviamente, especial interesse pelos aspectos da recepção 

desta espécie de acordo pelo ordenamento jurídico do Brasil.  

                                                 
119 Na construção do ordenamento jurídico internacional do novo século ocorre, com a gradual erosão da 
reciprocidade, a emergência pari passu de considerações superiores de ordre public, refletidas nas concepções 
das normas imperativas do direito internacional geral (o jus cogens), dos direitos fundamentais inderrogáveis, 
das obrigações erga omnes de proteção (devidas à comunidade internacional como um todo). A consagração 
destas obrigações representa a superação de um padrão de conduta erigido sobre a pretensa autonomia da 
vontade do Estado, do qual o próprio direito internacional buscou gradualmente se libertar ao consagrar o 
conceito de jus cogens. 
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A compreensão do processo de sedimentação das disposições contratuais do acordo 

de unitização, não se restringindo apenas à questão da sua formação, até porque esse processo 

por si só já exige uma gama de componentes técnicos e informações indispensáveis, assim 

como recurso às melhores práticas da indústria do petróleo, mas analisando o processo de 

consolidação do tratado, o direito que permeia a formação e a aplicação dessas normas, os 

procedimentos de recepção pelos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes e a entrada em 

vigor das suas normas, são todas questões que merecem uma análise detida e aprofundada, 

tanto do direito internacional aplicável, quanto do direito constitucional interno dos países 

envolvidos. Esta construção jurídica revela-se complexa e envolve componentes e variantes 

do sistema jurídico internacional e dos ordenamentos nacionais, sempre buscando afirmar os 

ditames preconizados no acordo de unitização Internacional. 

A formulação desse acordo na esfera internacional caracteriza-se pelos processos que 

lhe dão definição, ou seja, ele é fruto da negociação sobre interesses de dois ou mais sujeitos 

de Direito Internacional, dentro da observância dos procedimentos de elaboração, aprovação, 

ratificação e entrada em vigor previstos na norma internacional, elementos suficientes para 

dotá-lo de caráter internacional. A partir desta consideração, será possível analisá-los, 

posteriormente, no aspecto interno nos Estados-partes do acordo, estudando a sua 

implementação. 

Torna-se imprescindível a caracterização dos acordos de unitização internacional 

como sendo de natureza convencional e parte do ordenamento jurídico internacional, para, 

somente assim, analisar a sua entrada em aplicação e a produção dos seus efeitos, tanto no 

âmbito internacional, como no dos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes. 

Neste diapasão, a ordem jurídica internacional consolida em um rol não exaustivo as 

fontes do DIP, através do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que em seu art. 38 afirma 

que o tribunal aplicará as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que 
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estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes, para solucionar os 

casos que forem submetidos a sua jurisdição. 

Os tratados internacionais definem-se, assim, doutrinariamente, como todo acordo 

formal concluído entre sujeitos de direito internacional público, e destinado a produzir efeitos 

jurídicos120; como o ato jurídico por meio do qual se manifesta o acordo de vontades entre 

duas ou mais pessoas internacionais121; como o instrumento formal celebrado entre sujeitos de 

Direito Internacional Público com o objetivo de regulamentar suas relações no âmbito 

internacional122; e como uma manifestação de vontades concordantes, imputadas a dois ou 

mais sujeitos de direito internacional, e destinada a produzir efeitos jurídicos em 

conformidade com as normas de direito internacional123. 

As duas Convenções Internacionais sobre o Direito dos Tratados, ambas celebradas 

em Viena, uma em 1969 e a outra em 1986, definem a terminologia desta norma jurídica 

internacional como “um acordo internacional celebrado entre Estados em forma escrita e 

regido pelo direito internacional, que conste, ou de um instrumento único ou de dois ou mais 

instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica”, e como “um acordo 

internacional regido pelo direito internacional e celebrado por escrito: i) entre um ou vários 

Estados e uma ou várias organizações internacionais; ii) entre organizações internacionais”, 

respectivamente. 

Infere-se das conceituações levantadas, portanto, que os elementos caracterizadores 

da noção de tratados internacionais são os seguintes: acordo, encontro de vontades e 

estabelecimento de compromisso entre países; a existência de personalidade jurídica 

                                                 
120 REZEK, J. F. Direito Internacional Público: Curso elementar. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
121 ACCIOLY, Hildebrando e SILVA, G.E. do Nascimento. Manual de Direito Internacional Público. 15ed. 
Rev. e Atual. São Paulo: Saraiva, 2002. 
122 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª Ed. Vol. I. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. 
 
123 REUTER, Paul. Introducción al derecho de los tratados. México: Fondo de Cultura Económica, 1999. 
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internacional das partes, o que gera, por conseguinte, a capacidade para celebração das 

normas; presença de efeitos jurídicos e obrigatórios; e que a regência dos documentos 

jurídicos pactuados se efetive pelo Direito Internacional. 

Os acordos de unitização internacional são normas jurídicas fiéis seguidoras das 

definições aviltadas e detentoras dos elementos acima destacados. Ademais, devem possuir os 

acordos internacionais determinadas condições que atestam a sua validade no plano 

internacional, quais sejam, a capacidade das partes contratantes, a habilitação dos agentes 

signatários, o consentimento mútuo e ser o objeto da norma lícito e possível, a fim de que 

detenham normatividade incontestável.    

Não obstante o discorrido, merece destaque no estudo do acordo de unitização 

internacional no âmbito petrolífero, ainda, a sua definição como norma internacional e o seu 

fundamento no Direito dos Tratados (Law-making treaties), contendo normas de direito 

público ou como Tratados Contratos (contract treaties), contemplando normas de direito 

privado. Esta é uma classificação meramente doutrinária sobre os tratados, contudo sem 

revelar conseqüências jurídicas relevantes.  

Os tratados denominados de law-making treaties têm como objetivo a conclusão para 

o estabelecimento de princípios jurídicos universais, tais como os tratados de direitos 

humanos124. Para estes doutrinadores, os contract treaties não seriam fontes de direito, mas 

sim meras transações legais. Nessa visão classificatória, os acordos de unitização 

Internacional se enquadrariam facilmente na condição de contract treaties, porém com 

algumas características intrínsecas que permitem concluir que os mesmos são fontes de 

direito.  

Ainda que se adote a teoria citada por Malanczuk em seu livro “A Modern 

                                                 
124 Cf VISSCHER, 1963, p. 128 apud MALANCZUK, Peter. Akehurst's Modern Introduction to 
International Law. New York: Routledge, 1997, p. 37. 
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Introduction to International Law”, não resta dúvida quanto ao fato gerador de direitos e 

obrigações que advém dos acordos, respaldados no costume arraigado na sociedade 

internacional que reflete uma imensa preocupação com um bem energético não renovável, de 

interesse global, além de deter uma forte justificativa ambiental para sua celebração. 

Malanczuk trata da distinção a ser feita entre os dois tipos de tratados, bem como suas 

conseqüências da seguinte forma: 

 
A única distinção entre o “law-making treaty (tratado definidor de normas)” e o “contract-

treaty (tratado-contrato)” é meramente de conteúdo. Por isso, muitos tratados constituem casos 
cinzentos, tornando-os difíceis de classificar. Um único tratado pode conter algumas provisões que 
são contratuais e outras que são instituidoras de direito. A distinção entre os dois não é algo frutífero; 
(...) Mas é bastante vago e impreciso justificar que apenas um deles serve de fonte do direito 
internacional. A melhor concepção é encarar todos os tratados como fonte de direito. Em qualquer 
caso, o direito dos tratados se aplica a ambos os tipos de tratados.125 

 

É possível, pois, com base nas definições doutrinárias, considerar o Acordo de 

Unitização Internacional no âmbito petrolífero como: tratado bilateral, no que se refere ao 

número das partes; tratados contrato, quanto à natureza das obrigações; e tratados de efeitos 

limitado, quanto aos efeitos dele decorrentes. Conforme as Convenções sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969 e 1986 considera-se válido o tratado que tem como partes o Estado e/ou a 

Organização internacional, únicos sujeitos dotados de capacidade para tal, devendo seus os 

agentes estarem devidamente habilitados, que haja consentimento mútuo e que o objeto do 

tratado seja lícito e possível. 

Desse modo, os acordos internacionais de unitização no âmbito do petróleo e gás são 

normas jurídicas de cunho internacional, que espalham seus efeitos e irradiam suas 

                                                 
125 MALANCZUK, Op cit, 1997, p. 38. Texto original: “The only distinction between a “law-making treaty” and 
a “contract-treaty” is one of content. As a result, many treaties constitute borderline cases, which are hard to 
classify. A single treaty may contain some provisions which are “contractual”, and others which are “law-
making”. The distinction between “law-making treaties” and “contract-treaties” is not entirely useless; (…) But 
it is too vague and imprecise to justify regarding law-making treaties as the only treaties which are a source of 
international law. The better view is to regard all treaties as a source of law. At any rate, the law of treaties 
applies to both types of treaties.”. 
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conseqüências determinadas convencionalmente nas ordens jurídicas internacional e nacionais 

dos Estados envolvidos. Além do mais, em função da normatividade internacional intrínseca 

adquirida, o direito internacional dota-se de particularidades e singularidades para 

regulamentar estas relações jurídicas, de maneira a que os depósitos petrolíferos 

transfronteiriços se submetam a um conjunto de normas jurídicas internacionais aplicáveis 

específicas. 

 

2.4. O DIREITO INTERNACIONAL APLICÁVEL AOS CASOS DE DEPÓSITOS 

PETROLÍFEROS TRANSFRONTEIRIÇOS 

 

O Direito Internacional se esmiúça na matéria, primeiramente, com a formação de 

normas jurídicas limitadoras do interesse nacional e da soberania de boa parte dos países, uma 

vez que preferem utilizar o recurso dentro de seu território da forma que melhor lhe 

prouverem, ao invés de submeter a regras específicas de utilização racional e eqüitativa. Em 

segundo plano, o Direito Internacional, até como solução para o primeiro ponto, se reveste na 

busca pela cooperação internacional entre os países que compartilham os recursos petrolíferos 

e/ou gasíferos, a fim de que se tenha efetivado uma gestão e um aproveitamento eficiente de 

tais recursos.  

A imperatividade da intervenção do Direito Internacional nas presentes questões se 

fortifica quando se passa a promover uma denominada “corrida” e/ou “guerra” por tão 

relevante recurso natural. É por esta razão que a solução mais defendida no presente caso não 

é outra senão a instauração de instrumentos jurídicos entre os Estados envolvidos, voltados 

para uma gestão ótima e eficiente dos recursos, salvaguardando os direitos soberanos 

presentes, bem como a proteção ambiental necessária. Tal solução adviria, portanto, da 
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celebração de normas que consagrem a cooperação entre as partes que compartilham ditos 

bens transfronteiriços.  

Em sendo assim, os depósitos transfronteiriços de petróleo e/ou gás envolvendo dois 

ou mais Estados ensejam a formulação de regras indispensáveis para uma produção 

otimizada, uma vez que as atividades se conceberão conjuntamente, tendo em conta o 

compartilhamento de direitos soberanos sobre o aproveitamento destes recursos naturais. 

Contudo, na ausência da formulação de normas específicas que regerão as atividades a ser 

desenvolvida conjuntamente pelos Estados, a doutrina se divide quanto às regras a serem 

aplicadas. 

A primeira regra formulada é a da prévia apropriação. Por esta regra, o primeiro país 

a começar a iniciar atividades de extração tem o direito de explorar todo o depósito126. 

Certamente, a observância de tal regra como absoluta promoveria uma concorrência 

predatória entre os Estados e um desrespeito claro aos direitos soberanos dos países que não 

começassem as atividades de exploração antes do outro.  

A segunda regra é a da soberania sobre o subsolo dos depósitos comuns, a qual 

assevera que os Estados devem chegar a um consenso convencional acerca da exploração dos 

depósitos, porém, na falta deste, a soberania de cada Estado deve prevalecer127.  

A terceira e última regra, por fim, mais adequada com os princípios e as normativas 

que serão analisadas posteriormente, é a da cooperação. Por esta regra a exploração unilateral 

de recursos naturais compartilhados é um ato ilícito internacional por ser contrário a normas 

internacionais estabelecidas; qualquer atividade de exploração com relação a tais recursos 

                                                 
126 H. Thalmann, Grundprinzipien des Modernen Zwischenstaatlichen Nachbarrechts (Doctoral Thesis Geneva 
No. 78, Zurich 1951) 121, 132 apud WEAVER, Jacqueline Lang et al. International Unitization of Oil and 
Gas Fields: The Legal Framework of International Law, National Laws, and Private Contracts. Houston: 
Association of International Petroleum Negotiators, 2005, p. 84-85. 
127 J. Andrassy, Les Relations Internationales de Voisinage, 79 Recueil Des Cours 77 127 (1951 II) apud 
WEAVER, Jacqueline Lang et al. Op cit. p. 85. 
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deve ser levada a cabo tendo em conta o acordo mútuo entre os Estados envolvidos; aplicam-

se, analogicamente por não haver regra específica para os depósitos petrolíferos e gasíferos 

compartilhados, as regras cooperativas de outros recursos naturais com características físicas 

semelhantes de fluidez e mobilidade, tais como a água. 

Todavia, antes da pactuação de tais regras, antes da existência de um acordo de 

unitização propriamente dito que albergue todas as expectativas, tem-se no âmago do Direito 

Internacional Público um conjunto de regras que limitam, regulam, dispõem e conferem 

direitos, ações e obrigações, sejam elas positivas ou negativas, aos Estados que fizeram 

descobertas de campos petrolíferos que extrapolam seus limites territoriais, estendendo-se 

para outros territórios vizinhos. 

Esse conjunto de normas jurídicas internacionais não se encontra positivado em 

nenhum documento internacional, em nenhum tratado ou convenção celebrada entre países e 

que preveja abstratamente que em caso do compartilhamento de recursos naturais 

transfronteiriços as normativas que regulamentarão aquela situação fática concebida no plano 

interestatal serão as dispostas em um documento em específico, genérico e abstrato. A Corte 

Internacional de Justiça já decidiu que em uma demanda onde o Direito Internacional não 

estabeleceu ainda parâmetros próprios positivados, referência direta para o deslinde do 

problema posto deve ser conferido aos princípios gerais de Direito128. 

As normas jurídicas que formam o direito internacional aplicável aos depósitos de 

petróleo e gás transfronteiriços se consolidam à medida em que os tratados e acordos 

internacional a respeito da unitização internacional evoluem, se materializam, se aplicam e se 

executam. O direito internacional aplicável nestas situações, então, se demonstra 

prioritariamente costumeiro e consubstanciado nos princípios de direito internacional, 

                                                 
128 Caso Barcelona Traction (Bégica vs Espanha) da Corte Internacional de Justiça. Decisão da CIJ de 10 de abril 
de 1961. Sentença de mérito disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/41/2401.pdf (acesso em 26 de 
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conjugando esforços no sentido não de obrigar a celebração de dispositivos para reger a 

exploração e produção conjunta, mas de, no mínimo, tornar obrigatório juridicamente a 

tomada, pelos Estados, de determinadas medidas com o intuito de se verem respeitados os 

direitos soberanos dos entes envolvidos, ou seja, os direitos correlatos ao aproveitamento de 

tais recursos naturais por todos os que compartilham esta riqueza. 

Todas as normas jurídicas internacionais derivadas, seja do costume internacional, 

seja dos princípios gerais de Direito, a respeito do compartilhamento de recursos naturais, tais 

como petróleo e o gás, encontram seu nascedouro na teoria do Direito de Vizinhança, 

inicialmente concebida para fornecer soluções aos problemas nascidos da utilização das águas 

internacionais superficiais comuns aos Estados. A partir de então, com o surgimento da 

comunicação de jazidas petrolíferas e gasíferas, dita teoria passou a ser aplicada neste âmbito, 

merecendo reflexões jurídicas que trouxeram o desenvolvimento, e a posterior aplicação, de 

normas específicas ao compartilhamento de petróleo e gás entre Estados. O pensamento 

doutrinário tem sido, inclusive, pela possibilidade da aplicação por analogia da teoria do 

direito da vizinhança aos problemas de exploração de petróleo e gás em regiões 

transfronteiriças129. 

Neste sentido, vislumbra-se o fortalecimento da defesa dos direitos soberanos dos 

países envolvidos, conferindo-se direitos relativos a todos a explorarem os recursos naturais 

localizados em seu território. Como os recursos são fluidos e se localizam em regiões de 

soberania dupla (tripla ou mais ainda, talvez), os direitos de todos devem ser respeitos, 

relacionando-se um com o outro, sendo, portanto, correlativos. Enfim, o modelo jurídico a fim 

de atender a todos da melhor forma possível é, através da cooperação internacional, a 

regulamentação da referida produção e explotação, de maneira convencional, pelos Estados 

                                                                                                                                                         
fevereiro de 2008. 
129 Cf BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 275. 
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soberanos envolvidos. Todas as questões devem se resolver de comum acordo entre os 

governos dos países envolvidos, criando o aparato jurídico que se faz necessário, tendo 

sempre em vista as diretrizes que são traçadas pelo costume internacional e pelos princípios 

gerais de Direito aplicáveis. 

Não se pode olvidar, saliente-se, a significativa importância que a produção, a 

exploração e a comercialização de petróleo e gás natural possuem há muito tempo para o 

desenvolvimento do mundo inteiro, uma vez ser fonte energética que compõem a matriz de 

quase todos os países, com valorosas contribuições neste sentido. O direito internacional do 

desenvolvimento define certos princípios e comporta certas exigências, a partir dos quais deve 

se estabelecer juridicamente padrões mínimos, a fim de que se atinjam os níveis desejáveis130. 

 

2.4.1. O Costume Internacional e os Princípios de Direito Internacional Público 

Aplicáveis 

 

O costume internacional é um modo de produção do direito, se condizendo em um 

dos métodos pelos quais uma nova regra pode se manifestar e se formar dentro do direito 

internacional. Por esta razão que algumas práticas internacionais, apresentando sempre as 

mesmas características, originam normas com conteúdo jurídico, revelando a peremptoriedade 

consuetudinária dos atos promovidos. A formação do costume internacional depende 

exclusivamente dos Estados, através de seus comportamentos, tanto por meio de atos 

unilaterais, por acordos e tratados bilaterais e multilaterais celebrados, como pelo 

posicionamento adotado por normas jurídicas oriundas de organizações internacionais de que 

                                                 
130 Cf TOUSCOZ, Jean. Le régime juridique international des hydrocarbures et le droit international du 
développement. Journal du Droit International. N. 2. Abril-maio-junho 1973. Paris: Edition Techniques, p. 
296. 
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fazem parte, de maneira a produzir neste processo normativo um direito costumeiro em um 

contexto universal, regional ou particular. 

Assim, o costume como fonte do DIP pressupõe uma uniformidade e a generalidade 

da prática perfeitamente demonstrada. Faz-se necessário a sua repetição ao longo do tempo de 

certo modo de proceder determinado, juntamente com a convicção de que assim se procede 

não sem motivo, mas por ser necessário, justo, e conseqüentemente jurídico.  

Também denominado “usos e costumes internacionais”, “prática internacional”, 

“Direito Internacional não escrito” (jus non scriptum), Direito Internacional Geral, Direito 

Internacional Comum ou Direito Internacional Consuetudinário, consiste numa das mais 

importantes fontes do Direito Internacional Público, ainda nos dias correntes, dada a ausência 

de um centro unificado de produção de normas jurídicas nas relações internacionais. O Caso 

Asilo, julgado pela Corte Internacional de Justiça de Haia em 1950, ao tratar do costume 

como fonte do DIP, interpretando-o ao caso concreto, definiu que: 

 
A parte que invoca um costume tem que provar que esse costume está estabelecido de tal modo 

que se tornou vinculativo para a outra parte; Tem que provar que a norma invocada está de acordo 
com o uso constante e uniforme praticado pelos Estados em causa, e que este uso é expressão de um 
direito pertencente ao Estado que concede o asilo e de um dever que incumbe ao Estado territorial131. 

 

Conforme a tradição, a unanimidade da doutrina internacionalista e inúmeros 

precedentes de tribunais internacionais, para que um comportamento comissivo ou omissivo 

seja considerado como um costume jurídico internacional, torna-se necessária a presença de 

dois elementos constitutivos: (a) um elemento material, como uma prática reiterada de 

                                                 
131 Caso Asilo (Colômbia vs Peru) da Corte Internacional de Justiça. Decisão da CIJ de 20 de novembro de 1950. 
Sentença de mérito disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/7/1849.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 
2008, p. 24. Texto original: “La Partie qui invoque une coutume de cette nature doit prouver qu'elle s'est 
constituée de telle manière qu'elle est devenue obligatoire pour l'autre Partie. Le Gouvernement de la Colombie 
doit prouver que la règle dont il se prévaut -est conforme à un usage constant et uniforme, pratiqué par les Etats 
en question, et que cet usage traduit un droit appartenant à 1'Etat octroyant l'asile et un devoir incombant à l'Etat 
territorial.”. 
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comportamentos, que, no início de sua formação, pode ser um simples uso ou prática; e (b) 

um elemento psicológico, ou subjetivo, a opinio juris vel necessitatis, ou seja, a certeza de 

que tais comportamentos são obrigatórios, por representarem valores essenciais e exigíveis de 

todos os agentes da comunidade dos Estados.  

O costume internacional vem a ser o conjunto de normas consagradas por longo uso 

e observadas nas relações internacionais como obrigatórias. Desta definição, constata-se que o 

uso é forma de proceder uniforme e constante aceita e adotada pelos membros da sociedade 

internacional nas suas relações mútuas. Logo, vem a ser o primeiro elemento do costume 

internacional. O segundo é a opinião juris vel necessitatis, que é o elemento psicológico, 

convicção de obrigatoriedade, que distingue, essencialmente, o costume internacional da 

comitas gentium, ou cortesia internacional, não obrigatória. 

A prova dos costumes se procura na jurisprudência internacional, nas decisões das 

cortes, nas resoluções das organizações internacionais e até mesmo nos tratados e nas 

convenções, positivando e refletindo aquilo que já era norma, não escrita, mas costumeira. 

Os princípios, que podem ser considerados como as premissas de todo um sistema 

jurídico, são verdades objetivas qualificadas como normas jurídicas, servindo tanto de 

inspiração às leis, quanto, ao reverso, são formados por meio de generalização e decantação 

de leis. Pode-se dizer ainda que são pensamentos diretivos que servem à formulação de 

posições singulares de Direito de uma instituição jurídica, atuando com funções diretivas de 

caráter geral e fundamental deduzidas do sistema que, historicamente, formam o ordenamento 

jurídico. Gomes Canotilho já afirmava que os princípios jurídicos são normas jurídicas que 

exprimem valores fundamentais ou imanentes dum sistema jurídico, dotados de funções 

normogenética e sistêmica132. 

                                                 
132 Cf CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1997, p. 167. 
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Os princípios gerais de direito equivalem aos princípios que informam o direito 

positivo e lhe servem de fundamento. Segundo Robert Alexy, os princípios são normas 

colocadas no mais alto degrau hierárquico que descrevem comandos a serem realizados133. 

Assim, comandos peremptórios derivam de alguns princípios de Direito Internacional134 

atinentes às relações internacionais entre os Estados, no que diz respeito, especificamente, ao 

aproveitamento de recursos naturais compartilhados, tais como o petróleo e o gás, com o 

objetivo de não haver qualquer dano aos direitos soberanos dos países fronteiriços. Ditos 

princípios se baseiam necessariamente na busca pela cooperação entre os países envolvidos, 

utilizando-se das ferramentas concedidas pelo Direito Internacional, de modo a incrementar a 

exploração e a produção de petróleo e gás compartilhados sob o manto conjunto135. 

A prática reiterada desses princípios no contexto internacional, então, findou por 

originar normas consuetudinárias aplicáveis aos casos de reservatórios e campos 

transfronteiriços. O costume internacional, pode assim se dizer, vem solidificando ao longo 

dos tempos a aplicação destes princípios que inicialmente somente existiam internamente em 

certos países, mas que acabaram por se inserir, da mesma sorte, no ordenamento jurídico 

internacional, regendo relações jurídicas específicas. 

A descoberta de depósitos petrolíferos e gasíferos que ultrapassavam as fronteiras 

soberanas acarretaram a necessidade de que houvesse a normatização especial que lidasse 

com tão específica situação fática. Dois grandiosos depósitos de petróleo e gás marítimos, 

localizados no Mar do Norte, extremamente aproveitáveis comercialmente136, promoveram 

                                                 
133 ALEXY. Robert. On the Structure of Legal Principles. Ratio Juris, vol. 13, n° 3, Set. 2000, p. 295. (294-304) 
134 Os princípios gerais de direito reconhecidos como fontes do Direito Internacional Público inicialmente pela 
leitura do art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, o qual assevera que nas causas sob sua jurisdição, 
os “princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas” deverão ser aplicados. 
135 DE BRITO, Maria Campos Alves. Joint Development of Common Reservoirs. Revista Brasileira de Direito 
do Petróleo, Gás e Energia. N. 1. 2006/03. Rio de Janeiro. p. 139. 
136 Trata-se dos campos de Frigg e de Statfjord, localizados entre as fronteiras marítimas da Noruega com o 
Reino Unido. A solução jurídica encontrada, e que veio a construir as primeiras bases do aproveitamento 
conjunto de recursos desta natureza, foi a de utilizar as estruturas unicamente, em conjunto. 
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inicialmente esta nova realidade que clamaria por normas peculiares. Seguidamente, com o 

passar dos anos e o surgimento de novas descobertas de campos compartilhados 

soberanamente entre países, alguns desenvolvimentos no Direito e na prática dos Estados com 

relação ao aproveitamento internacional de reservas petrolíferas comuns foram constatados137. 

O princípio fundamental, derivado da preocupação primária que se deve ter com 

relação ao compartilhamento de recursos naturais desta natureza, é o da preservação da 

unidade do campo e/ou depósito, de modo que a autoridade competente para proceder com a 

exploração e a produção dos mesmos seja única e conjunta138. 

Sendo assim, os tratados internacionais que delimitavam as fronteiras marítimas 

entre os países passaram a contemplar a possibilidade aviltada anteriormente no Mar do 

Norte, prevendo a questão do compartilhamento de direitos soberanos e aceitando desde já, 

vislumbrando a formulação de meios para que se efetivasse o aproveitamento conjunto dos 

recursos139. E não é apenas neste caso específico, pois o mesmo revela uma norma 

solidificadora da prática atual de prescrições convencionais entre Estados soberanos que veio 

a adotar regras caso se constatem a presença do compartilhamento de recursos petrolíferos 

e/ou gasíferos. 

Materialmente, essa prática convencional se faz presente nos acordos de delimitação 

de fronteiras através de cláusulas que regulamentam a possibilidade da constatação da 

existência de recursos naturais, de uma maneira geral ou especificando que pode se tratar de 

petróleo e gás, delimitando as ações pelas quais estão subsumidas as partes envolvidas a 

                                                 
137 ONORATO, William T. Apportionment of an International Common Petroleum Deposit. The International 
and Comparative Law Quartely. Volume 26, parte 2, abril 1977, The British Institute of International and 
Comparative Law, p. 324.  
138 Considerações produzidas pelo Senhor Gidel no Relatório sobre a Plataforma Continental da Comissão de 
Direito Internacional apresentado pelo Secretariado, no II Yearbook of the International Law Commission, p. 
112, 1950 (ONORATO, William T. Op cit, p. 325). 
139 Ver item 1.2. que traz informações sobre os documentos internacionais que continham provisões relacionadas 
ao caso de futuramente se descobrir a existência de reservas petrolíferas que ultrapassassem os direitos soberanos 
de ambos. 
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tomarem, quais sejam, estabelecer tratativas iniciais, fornecer informações e responder 

mutuamente a consultas, bem como negociar a fim de produzir um instrumento jurídico de 

operação conjunta. 

Uma norma consuetudinária aplicada para ser reconhecida como tal precisa ser 

reconhecida pela sociedade internacional como detentora de valor jurídico que vincule os 

sujeitos de direito internacional, obrigando-os a cumpri-la. Sendo assim, “a constatação de 

uma regularidade geral – em especial, a inclusão de uma cláusula tipo em um acordo de 

delimitação entre Estados – significa a existência de um fato comum à coletividade e habitual 

a seus membros, ao menos a uma parte consistente aos envolvidos e representativa de 

todos”140. 

Tradicionalmente, os acordos de delimitação das plataformas continentais entre os 

Estados, a partir dos anos 40 do século passado, bem como a maioria dos acordos de 

delimitação marítima de fronteiras entre Estados contém cláusulas tipo sobre o 

compartilhamento de petróleo e gás141.  

A cooperação entre as partes, a necessidade de negociação, a troca de informações e 

a prestação de consultas, aliadas à boa-fé que as partes devem possuir nestas situações são 

prescrições corriqueiras presentes nos acordos internacionais de delimitação de fronteiras 

quando se constata a existência do compartilhamento de petróleo e gás entre os Estados 

envolvidos. 

A Resolução 34/186, da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 1979, intitulada 

“Cooperação no domínio do meio ambiente em matéria de recursos naturais compartilhados 

por dois ou mais Estados”, sobreleva a importância que a comunidade internacional destaca a 

tais recursos, na medida em que adota um conjunto de princípios, diretivas e recomendações 

                                                 
140 BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 365. 
141 BOUVET, Jean-Pierre. Op cit. p. 365. 
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para a formulação de convenções que tenham como enfoque central a regulamentação da 

utilização de recursos naturais compartilhados. 

A carta dos direitos e deveres econômicos dos Estados, aprovada pela Resolução da 

Assembléia Geral da ONU 3281 de 1974, por sua vez, impôs que as partes envolvidas devem 

cooperar para atingir o fim colimado de criar mecanismos jurídicos visando a produção 

conjunta dos recursos naturais compartilhados. Segundo J. Barberis, o fato de haver um 

grande número de resoluções que tratam da matéria dos recursos naturais compartilhados 

constitui um elemento importante no processo de formação das normas consuetudinárias, 

considerando especificamente a carta dos direitos e deveres econômicos dos Estados um 

testemunho da opinio gentium dos Estados atinente à matéria indicada142.   

Portanto, uma análise do costume internacional, observado como uma técnica 

privilegiada de elaboração do direito dos recursos naturais compartilhados, por ter constatado 

uma similitude de normas e a repetição geral, interrompida e constante de tais normas, indica 

que dentro da prática convencional dos Estados e das resoluções das organizações 

internacionais, determinadas regras especiais se consolidaram e são aceitas como se direito 

positivo o fossem pelos Estados. 

As resoluções da Assembléia Geral da ONU sobre a matéria dos recursos naturais 

compartilhados, então, são uma indicação do crescimento da preocupação global acercas das 

obrigações jurídicas existentes concernentes ao compartilhamento de recursos naturais. As 

declarações unilaterais dos Estados sobre suas plataformas continentais, exprimindo a 

preocupação dos mesmos com a possibilidade de haver campos petrolíferos e/ou gasíferos 

comuns, aliadas à presença marcante e reiterada de dispositivos convencionais, seja em 

acordos de delimitação de fronteiras, seja em acordos específicos de produção compartilhada 

                                                 
142 BARBERIS, J. A. Los recursos naturales compartidos entre Estados y El derecho international. Madri: 
Tecnos, 1979, p.164. 
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de petróleo ou de unitização internacional, demonstram mais ainda a intenção que os Estados 

têm de proteger sua integridade territorial e seus direitos soberanos com relação aos recursos 

comuns, harmonizando-se com os direitos dos demais Estados.   

Desta feita, a regra da captura143, entendida como norma jurídica, não encontra 

substrato nem fundamento no ordenamento internacional144. Apenas um conjunto e 

coordenado desenvolvimento de recursos naturais comuns pode ser entendido como aceitável 

internacionalmente, em contraposição aos mandamentos da liberdade de ações propostas pela 

regra da captura.  

De acordo com o Direito Internacional, não há expressa previsão que prescreva a 

regra da captura como substituta do princípio da cooperação no caso de reservas comuns 

petrolíferas. Ademais, casos internacionais não são encontrados para prover qualquer 

precedente onde a regra da captura foi adotada como a medida correta juridicamente 

aplicável. O aumento considerável de exemplos de práticas bilaterais de acordos 

internacionais de unitização ou de desenvolvimento conjunto significa que os países 

envolvidos não estão imbuídos no sentido de fortalecer uma regra internacional da captura no 

que diz respeito aos recursos petrolíferos transfronteiriços, mas há sim uma preferência pela 

instauração de um ambiente cooperativo145.  

Isto deriva da concretização de dois princípios básicos inscritos no regime jurídico 

internacional para a exploração, produção e aproveitamento de recursos naturais 

transfronteiriços, tais como o petróleo e gás: i) o dever de todas as partes de não praticar 

qualquer ato que possa, direta ou indiretamente, causar danos ou prejuízos de qualquer sorte 

aos direitos soberanos de aproveitamento de algum das partes envolvidas; e ii) o dever de 

                                                 
143 Para melhor compreensão da regra da captura, ver item supra 1.1. 
144 BOUVET, Jean-Pierre. Op cit. p. 379. 
145 WEAVER, Jacqueline Lang et al. International Unitization of Oil and Gas Fields: The Legal Framework 
of International Law, National Laws, and Private Contracts. Houston: Association of International 
Petroleum Negotiators, 2005, p. 88. 
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buscar cooperação com as partes envolvidas, de maneira a se conseguir erigir um documento 

jurídico que regulamente os direitos soberanos das partes envolvidas. 

Como resultado, não se permite que os países vizinhos explorem recursos 

petrolíferos e/ou gasíferos de um depósito comum sem antes assegurar aos outros Estados o 

direito de compartilhar o resultado, e todos os meios a se chegar a ele, do depósito comum. 

Isso tem causado uma tendência enorme na formulação de acordos cooperativos bilaterais 

quanto à exploração de depósitos comuns.  

Neste contexto, o método de exploração e produção consentâneo com o Direito 

Internacional, seus princípios e suas normas consuetudinárias, não poderia ser outro, senão 

através de um acordo internacional definidor do objeto a ser tratado, e dos direitos e 

obrigações das partes envolvidas.  

Assim, dois são os pontos centrais do conjunto de princípios do Direito Internacional 

que acabam por formular regras objetivas e peremptórias nas relações internacionais em se 

tratando de depósitos transfronteiriços, de modo que sua prática reiterada, sua presença nos 

variados acordos internacionais a respeito do assunto e sua aceitação por parte da sociedade 

internacional, os transformam em normas inseridas no próprio costume internacional. 

Deste modo, com o passar do tempo, a cristalização da prática estatal e o 

crescimentos das linhas cooperativas entre os países quando da ocorrência de situações fáticas 

tais como a descrita contribuíram para a emergência de um direito costumeiro internacional 

voltado exclusivamente para a formulação de práticas cooperativas em casos de 

compartilhamento de petróleo e gás entre Estados soberanos. Shihata e Onorato sumarizaram 

tais regras da seguinte forma: 1) Um Estado envolvido em um depósito comum internacional 

não poderá unilateralmente explorá-lo sem o consentimento do(s) outro(s) Estado(s) 

envolvido(s); 2) O método de exploração e a base e fundamento legal para o aproveitamento 

de depósito deverá ser acordado pelos Estados envolvidos; 3) Esses Estados devem entrar em 
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negociações de boa-fé, a fim de chegarem a um acordo, ou ao menos a previsões provisórias 

até que um acordo final seja pactuado146.  

Assim, a maioria das autoridades tendem a concordar que, em consonância com o 

direito internacional, os Estados devem se abster da prática de atividades que possam causar 

perdas ou danos aos recursos ou meio-ambiente de outro Estado147. A exploração de um 

depósito internacionalmente compartilhado de maneira não consentida e unilateral é contrária 

ao Direito Internacional existente, primeiramente porque cada Estado possui, no mínimo, o 

direito mútuo de disposição sobre a reserva, devendo consentir com a produção de outrem, ou 

ainda participar da mesma. A natureza de tal direito advém do direito soberano de propriedade 

que cada Estado tem, de acordo com o Direito Internacional, quanto aos seus recursos naturais 

exploráveis e de não ser unilateralmente prejudicado por qualquer outro Estado148. 

A regra geral, deste modo, seria a abolição da tomada de medidas feitas 

unilateralmente, podendo-se considerar uma ruptura do Direito Internacional o exercício de 

tais atividades nessas regiões, de maneira que não se respeite os recursos ou o meio-ambiente 

da outra parte envolvida. Ora, sob a ótica técnica e comercial, essa regra geral costumeira de 

Direito Internacional se amolda perfeitamente aos melhores interesses dos Estados envolvidos 

de produzir e desenvolver esses depósitos transfronteiriços de uma maneira cooperativa, a fim 

de que se atinjam, financeiramente, os melhores resultados possíveis, bem como se tenha a 

produção realizada com a máxima eficiência possível. 

                                                 
146 SHIHATA, Ibrahim F. I. e ONORATO, William T. Joint Development of International Petroleum 
Resources in Undefined and Disputed Areas. In BLAKE, G. H. Boundaries and energy: problems and 
prospects. Londres: Kluwer Law International, 1998, p. 435. 
147 ALEXANDER JUNIOR, Frank C. Cross-Border Petroleum Deposits - International Law, Applicable 
Treaties, and International Unitization Agreements. Calgary: Bennett Jones LLC, 2004, p.1-2. 
Texto original: “Most authorities tend to agree that under international law the respective States must abstain 
from undertaking activities, which may cause loss or damage to the resources or environment of one another” 
148 Ver jurisprudência internacional: The Trail Smelter Case, Reports of International Arbitral Awards 
(US/Canada), vol. III, decision of Mar, 11, 1941. 
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Por outro lado, Frank C. Alexander Jr149 ressalta a importância da existência de duas 

regras gerais de Direito Internacional que são usualmente aplicadas aos depósitos 

transfronteiriços de óleo e às disputas por esses depósitos. O primeiro é o de que os Estados 

têm uma obrigação geral de cooperação para se chegar a um acordo na exploração e produção 

de tais depósitos150. O segundo reside no aspecto de que na falta de tais acordos, os Estados 

têm a obrigação de abster-se de realizar atividades que possam causar danos aos recursos ou 

ao meio ambiente de outros Estados, ou seja, tem-se negada a aplicação da regra da captura. 

Já Jean-Pierre Bouvet afirma que as normas que são partes integrantes do direito 

internacional costumeiro aplicável aos recursos naturais compartilhados e, portanto, aos 

campos de petróleo e de gás comuns a dois ou mais Estados, podem ser enunciados como: a 

obrigação de não causar um prejuízo sensível, a obrigação de utilizar equitativamente e 

razoavelmente o recurso, e a obrigação de trocar as informações necessárias e o dever de 

negociar151. 

Desse modo, qualquer atividade que se objetiva efetivar em áreas territoriais, 

terrestres ou marítimas, que compartilham recursos naturais entre dois ou mais Estados, 

necessariamente e obrigatoriamente deve ser conduzida por meio de um instrumento jurídico 

internacional específico para tal fim. Isto porque os Estados envolvidos possuem, 

mutuamente, e não exclusivamente, autoridade soberana para explorar os recursos em 

comento, constituindo, de acordo com o Direito Internacional, uma violação e a prática de ato 

ilícito internacional caso algum país inicie, unilateralmente, qualquer tipo de atividade, ainda 

                                                 
149 ALEXANDER JUNIOR, Frank C. Op cit, p.1-2. 
150 Essa obrigação geral de cooperação e de não envidar esforços para entrar em negociação solidificou-se com 
os Casos da Plataforma Continental do Mar do Norte (República Federal da Alemanha vs Holanda e Dinamarca 
– Julgamento de Mérito em 20 de fevereiro de 1969, sentença disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=e2&case=51&code=cs&p3=4 , acesso em 26 de fevereiro de 2008), 
quando a Corte Internacional de Justiça afirmou que era recomendável a adoção de um regime de jurisdição, de 
utilização e de exploração comum para o aproveitamento dos recursos naturais da plataforma continental em 
causa. 
151 Cf BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 282. 
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que exclusivamente nos limites soberanos de seu território. O titular dos direitos exploratórios 

envolvidos é comum, haja vista ser a propriedade sobre tais recursos, conjunta. Então, apenas 

conjuntamente as atividades podem ser levadas a cabo. 

Outros princípios genéricos que indiscutivelmente se fazem presentes no Direito 

Internacional, inclusive tendo sido considerados como normas consuetudinárias e que se 

aliam inexoravelmente à discussão acerca do aproveitamento de recursos naturais 

compartilhados são os da utilização equânime dos recursos152 e o da não provocação de 

danos153. A Corte Internacional de Justiça, no caso Gabcíkovo-Nagymaros (Hungria-

Esvoláquia), além de ter conferido a alguns princípios o caráter de normas consuetudinárias, 

compeliu as partes a entrarem em negociação para resolver o litígio acerca do aproveitamento, 

do uso e do gerenciamento das águas transfronteiriças do rio Danúbio, localizadas entre 

ambos os países, bem como concluiu pela imperiosidade da existência de instituições de 

gerenciamento conjuntas, alertando ainda para a responsabilidade internacional que pode 

advir, senão vejamos: 

 
Não é o papel da Corte determinar qual deverá ser o resultado final dessas negociações a serem 

conduzidas pelas Partes. É papel das Partes, elas próprias, procurarem uma solução conjunta que leve 
em consideração os objetivos do Tratado, a qual deverá ser levada a cabo em uma forma conjunta e 
integrada, assim como em consonância com as normas de direito internacional ambiental e com os 
princípios de direito dos cursos d’água internacionais. A Corte evoca neste contexto o que restou 
preconizado nos casos da Plataforma Continental do Mar do Norte: “(As Partes) estão obrigadas a 
conduzirem elas mesmas as negociações, as quais assumem papel significante e conseqüente” (I.C.J. 
Reports 1969, p. 47, para. 85). 

(…) 
O re-estabelecimento de um regime conjunto irá ainda refletir em uma visão otimizada do 

conceito de utilização comum dos recursos de água compartilhados para a realização de muitos dos 
objetivos mencionados no Tratado, em concordância com o artigo 5, p. 2, da Convenção sobre Cursos 
D’Água. 

                                                 
152 “The ‘equitable use’ doctrine, which, by then, had been recognized by the Institut de droit international (IDI), 
the International Law Association (ILA), and the Economic Commission for Europe (ECE), as reflecting 
customary international law” (BENVENISTI, Eyal. Sharing Transboundary Resources. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 166). 
153 Caso Gabcíkovo-Nagymaros (Hungria vs Esvoláquia) da Corte Internacional de Justiça. Sentença, parágrafo 
85: “The court considers that Czechoslovakia, by unilaterally assuming control of a shared resource, and 
thereby depriving Hungary of its right to na equitable and reasonable share of the natural resources of the 
Danube (...) failed to respect the proportionality which is required by international law”. Sentença de 25 de 
setembro de 1997, disponível em http://www.icj-cij.org/docket/files/92/7375.pdf). 
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(…) 
Neste caso, as conseqüências dos atos ilícitos de ambas as Partes serão diminuídas 

consideravelmente caso eles hajam em regime de cooperação na utilização dos recursos de água 
compartilhados do Danúbio, e se o programa com vastos propósitos, na forma de uma unidade 
coordenada única, para o seu uso, se implemente através de um desenvolvimento protetivo do curso 
d’água, de uma maneira eqüitativa e razoável.154 

  

Afora os mencionados princípios, normativas outras que podem ser extraídas das 

legislações internas de países produtores de petróleo, relacionadas com o aproveitamento de 

reservas comuns, bem como as determinações de Direito Internacional relacionadas com o 

aproveitamento internacional de recursos naturais que tenham propriedades físicas análogas 

com as do petróleo e do gás, constituem um conjunto de princípios gerais de Direito 

reconhecidos pelas nações civilizadas que poderão informar e direcionar as negociações dos 

Estados envolvidos, como também os próprios acordos internacionais resultado das mesmas. 

O que ocorre, efetiva e praticamente, é que nenhum Estado é obrigado a unitizar sua 

produção com outro Estado, ainda que se esteja diante do caso de compartilhamento de 

campos. A produção de cada Estado poderá ocorrer até o ponto em que não haja prejuízo para 

a outra parte, pois a partir do momento em que se constata tal situação, ter-se-á a 

impossibilidade da continuação de tais atividades, baseando-se nas regras gerais já 

comentadas.  

É extremamente incomum a prática de tais atividades sem qualquer tipo de 

                                                 
154 Caso Gabcíkovo-Nagymaros (Hungria vs Esvoláquia) da Corte Internacional de Justiça. Sentença, parágrafos 
141, 147 e 150. Ver nota 156 supra. 
Tradução do original: It is not for the Court to determine what shall be the final result of these negotiations to be 
conducted by the Parties. It is for the Parties themselves to find an agreed solution that takes account of the 
objectives of the Treaty, which must be pursued in a joint and integrated way, as well as the norms of 
international environmental law and the principles of the law of international watercourses. The Court will recall 
in this context that, as it said in the North Continental Shelf cases: "[the Parties] are under an obligation so to 
conduct themselves that the negotiations are meaningful, which will not be the case when either of them insists 
upon its own position without contemplating any modification of it" (I.C.J. Reports 1969, p. 47, para. 85). (…) 
Re-establishment of the joint regime will also reflect in an optimal way the concept of common utilization of 
shared water resources for the achievement of the several objectives mentioned in the Treaty, in concordance 
with article 5, p. 2, of the Watercourses Convention. (…) In this case, the consequences of the wrongful acts of 
both Parties will be wiped out “as far as possible” if they resume their co-operation in the utilization of the 
shared water resources of the Danube, and if the multi-purpose programme, in the form of a co-ordinated single 
unit, for the use, development and protection of the watercourse is implemented in an equitable and reasonable 
manner. 
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negociação anterior ou pactuação definitiva. Os Estados, geralmente, buscam resolver essas 

questões pela via negocial diplomática, podendo ainda submeter a questão para a Corte 

Internacional de Justiça ou para tribunais arbitrais. No primeiro caso, aplica-se o Direito 

Internacional, enquanto, no segundo, será escolhido o Direito a ser aplicado na disputa. 

Neste contexto, conforme outrora destacado, observa-se uma evolução no Direito 

Costumeiro Internacional que permeia as relações concernentes à exploração e/ou produção 

de hidrocarbonetos. Em estudo realizado por professores de Direito Internacional e de 

Geologia, da Faculdade de Direito e do Centro de Recursos Naturais da Universidade do 

México, foram desenvolvidos nove princípios fundamentais para os Tratados Internacionais 

de Unitização de Petróleo e Gás, solidificando ainda mais o costume internacional a respeito 

do Direito Internacional aplicável à utilização e conservação de hidrocarbonetos situados em 

regiões transfronteiriças, sumarizando boa parte do discorrido. Thomas A. Reynolds, em seu 

artigo intitulado “Delimitation, Exploitation and Allocation of Transboundary Oil & Gas 

Depositis between Nation-States”155, elencou esses princípios156, que seguem abaixo: 

                                                 
155 REYNOLDS, Thomas A. Delimitation, Exploitation and Allocation of Transboundary Oil & Gas Depositis 
between Nation-States. International Law Students Association Journal of International and Comparative 
Law, 1995, 135-141. 
156 Outros pesquisadores na seara jurídica do compartilhamento de petróleo e gás também elencam determinados 
princípios e regras de direito que devem ser aplicados em tais situações. William T. Onorato assim enumera: “i) 
that a State or States interested in an international common petroleum deposit may not unilaterally exploit such a 
deposit over the reasonable objection of another such State or States, but rather that -; ii) the method of 
exploitation along with the underlying legal basis for apportionment of such a deposit must be the object of an 
agreement between such interested States, and that, in this regard -; iii) States so interested in an international 
common petroleum deposit are under an obligation to enter into negotiations with a view toward arriving at such 
an agreement on its apportionment between them -; iv) that as regards the substance of such negotiations and the 
principles and rules of law applicable to any such agreement on apportionment of a given reserve, while it is 
recognized that there is no developed, crystallized rule of international law which prescribes express methods for 
apportionment of an international common petroleum deposit between interested States, there are, nonetheless, 
rules and institutions of international and private law relevant either directly, by analogy or by synthesis to the 
question under consideration, which rules and institutions include provisions of the municipal law of oil-
producing nations relating to apportionment of common petroleum deposits with particular reference to the 
established principle of “unitization” or “unit production” and provisions of international law relating to 
apportionment of international common natural resources having physical properties analogous to those of 
petroleum; and principles and rules on apportionment of international common petroleum deposits emerging 
from existing State practice which might be considered “general practices accepted as law” on the question or 
which reflect the opinion juris in the matter of apportionment”. (Apportionment of an International Common 
Petroleum Deposit. The International and Comparative Law Quartely. Volume 26, parte 2, abril 1977, The 
British Institute of International and Comparative Law, p. 327). 
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O dever de cooperação entre as partes para assegurar a realização dos propósitos e objetivos do 
tratado. 

O dever de boa fé e boa vizinhança de cada parte no andamento de suas atividades, em 
coordenação mútua dessas atividades e no cumprimento dos princípios norteadores e critérios 
estabelecidos em conformidade com o tratado. 

O dever de não tirar vantagem ou usar suas leis e regulamentos nacionais respectivos e normas 
aplicáveis de direito internacional de maneira que se impedisse a equânime e razoável utilização e 
distribuição e conservação dos recursos transfronteiriços de hidrocarbonetos. 

O dever se cada uma das partes de se abster da tomada de atividades em sua jurisdição e 
controle que possa causar dano aos recursos naturais ou ao meio-ambiente da outra parte, ou que 
possa criar um desmotivado risco neste aspecto. 

O dever das partes de consulta entre si de forma contínua com o objetivo de proteger a 
coordenação das atividades, que é o propósito maior e objetivo do tratado. 

O dever de cada uma das partes de providenciar aos outros, com a devida notificação, a 
informação de sua intenção em realizar qualquer atividade relacionada com os depósitos 
transfronteiriços de hidrocarbonetos. 

O dever das partes de trocar todas as informações, estatísticas e publicações relevantes para os 
depósitos marinhos transfronteiriços de hidrocarbonetos  e para os propósitos e objetivos do tratado. O 
uso de informações de propriedade de outros e trocadas entre as partes devem se sujeitar às condições 
de confidencialidade estabelecidas pela parte que cedeu as informações. 

O dever das partes de cooperar com a outra a fim de que se previne gasto de recursos marinhos 
transfronteiriços de hidrocarbonetos e se previna ou reduza poluições ambientais ou danos originários 
de atividades relativas aos depósitos de recursos marinhos transfronteiriços de hidrocarbonetos. 

O dever das partes de não tomar nenhuma medida unilateral ou bilateral contrária às obrigações 
assumidas perante o direito internacional quando um depósito transfronteiriço de hidrocarbonetos se 
estender para além da fronteira marítima comum ou se estender pelo subsolo do fundo marinho de 
jurisdição de um terceiro Estado, ou ainda se estender pelo fundo marinho além dos limites das 
jurisdições nacionais.157 

                                                 
157 Texto original:  
The duty of cooperation between the parties to ensure the continued attainment of the purposes and objects of the 
treaty. 
The duty of good faith and good neighborliness of each of the parties in the undertaking of their respective 
activities, in the mutual coordination of such activities and in the compliance with the guiding principles and 
criteria established pursuant to the treaty. 
The duty not to take advantage of or use their respective national laws and regulations and applicable rules of 
international law in such a way as would unnecessarily impede the equitable and reasonable utilization and 
distribution and conservation of transboundary hydrocarbon resources. 
The duty of each of the parties to abstain from undertaking activities within its jurisdiction or control that may 
cause damage to the natural resources or the environment of the other party, or that may create an unreasonable 
risk in that respect. 
The duty of the parties to consult with each other on a continuing basis in order to secure the coordination of 
activities which is the main purpose and object of the treaty. 
The duty of each of the parties to provide the other with prompt notification of its intention to undertake any 
activities relating to transboundary hydrocarbon deposits. 
The duty of the parties to exchange all information, data and publications relevant to maritime transboundary 
hydrocarbon deposits and the purposes and objectives of the treaty.  The use of proprietary information 
exchanged between the parties shall be subject to the conditions of confidentiality established by the Party 
providing such information. 
The duty of the parties to cooperate with each other in order to prevent waste of maritime transboundary 
hydrocarbon resources and to prevent or abate environmental pollution or damage stemming from activities 
relating to maritime transboundary hydrocarbon deposits. 
The duty of the parties not to undertake any unilateral or bilateral activities contrary to their obligations under 
international law, whenever a transboundary hydrocarbon deposit extends across their common maritime 
boundary, or extends into the subsoil of the seabed under the jurisdiction of a third State, or in the subsoil of the 
seabed and ocean floor beyond the limits of national jurisdiction. 
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Estes princípios refletem a solidificação de uma construção costumeira pelo Direito 

Internacional frente à ocorrência dos fatos em apreço. O primeiro e o quarto princípios fazem 

menção e guardam estrita semelhança com as duas regras gerais de Direito Internacional 

lançadas neste estudo. Tratam eles do dever de cooperação entre as partes com o fim de 

garantir o contínuo cumprimento dos propósitos e objetivos do Tratado de Unitização e do 

dever de cada uma das partes de se abster da tomada de atividades em sua jurisdição e 

controle que possa causar dano aos recursos naturais ou ao meio-ambiente da outra parte, ou 

ainda que possa causar um desproporcionado risco nesse sentido. 

Os segundos e terceiros princípios se imiscuem nas disposições já mencionadas da 

Convenção sobre o Direito dos Tratados, 1969, mais precisamente em seus artigos 26 e 27, 

respectivamente. O artigo 26 trata do princípio do Pacta sunt servanda, que reza que todo 

tratado vincula as Partes e deve ser por elas cumprido de boa fé. Já o artigo 27 versa sobre o 

Direito interno e observância dos tratados, especificando que uma parte não pode invocar as 

disposições do seu direito interno para justificar o não cumprimento de um tratado. É o que se 

constata nos princípios elencados pelo estudo da Universidade do México, já que o segundo 

princípio dispõe sobre o dever de boa fé e boa vizinhança que as partes devem ter no exercício 

de suas atividades na atuação em mútua coordenação e na estrita observância das diretrizes e 

critérios postos no Tratado de Unitização, e o terceiro aborda o dever da não tomada de 

vantagem por uma das partes, pelo uso de leis ou regulamentos nacionais em contraposição ao 

Direito Internacional, que impediria a racional e proporcional utilização, distribuição e 

conservação dos recursos de hidrocarbonetos transfronteiriços. 

O quinto, sexto e sétimo princípios vistos fazem menção ao dever de informação que 

as partes têm, uma em relação à outra. Esse dever de informar está consubstanciado no dever 

de consulta que as partes possuem, de modo a assegurar uma melhor coordenação das 
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atividades, que é o principal propósito e objetivo do Tratado de Unitização, assim como 

também no dever das partes de prover as outras de notificações acerca das intenções das ações 

que visam exercer atinentes aos depósitos de petróleo transfronteiriços. O dever de troca de 

informações, documentos e publicações é, acredita-se, o mais relevante dos três princípios 

condizentes ao dever de informação. Ele permite uma melhor produção dos estudos e da 

própria produção da área compartilhada, sendo resguardada, entretanto, a confidencialidade 

das informações trocadas por meio de condições estabelecidas pelas partes. 

O oitavo princípio relata a constante preocupação com a poluição petrolífera e sua 

busca de medidas preventivas, principalmente quando se levar em consideração a produção 

desenfreada desses depósitos transfronteiriços. A predominância da regra da captura como 

paradigma, ou seja, a não sujeição aos ditames que aqui foram por demais enfatizados, 

acabaria por sujeitar o meio-ambiente da região à exploração predatória e, por conseguinte, 

aos seus efeitos, extremamente danosos às gerações futuras. 

Por fim, ao tratar dos princípios trazidos como norteadores no processo de 

elaboração dos Tratados de Unitização Internacional no âmbito petrolífero pelos estudiosos do 

Direito Internacional e da Geologia da Universidade do México, tem-se a diretriz esculpida 

como o nono princípio, que é o dever que têm as partes de não tomar nenhuma medida 

unilateral ou bilateral contrária às suas obrigações em acordo com o Direito Internacional, 

quando um depósito transfronteiriço de hidrocarbonetos se estender para além das fronteiras 

comuns de ambos, se estender para o subsolo marinho de um terceiro Estado ou se estender 

para além dos limites reconhecidos como de jurisdição nacional no ambiente marítimo. 

 

2.4.2. Cooperação Internacional e os Acordos de Unitização 
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O desenvolvimento da cooperação internacional entre Estados soberanos encontra-se 

fortemente marcado pelo interesse nacional de cada um, não havendo um pensamento comum 

voltado para a perspectiva do interesse da comunidade internacional como um todo. É como 

se houvesse uma competição de soberanias concorrentes sobre os recursos naturais, quando, 

na verdade, “a biosfera é de todos, e certos bens de importância vital para a salubridade são 

em princípio somente do Estado sobre o território do qual eles se localizam. Em virtude do 

direito internacional clássico, os Estados exercem sobre seus recursos um domínio exclusivo e 

absoluto”158. 

Com o advento cada vez maior da tecnologia, o aumento populacional e a 

necessidade de impulsionar mais ainda o desenvolvimento dos países, recursos naturais 

estratégicos se colocam como matérias indispensáveis diante da escassez e da busca crescente. 

As fronteiras políticas entre as nações não são mais obstáculo algum para a economia, para a 

movimentação de capitais e de mercadorias, de pessoas, bem como para a integração cultural. 

Os recursos naturais que têm intrinsecamente a fluidez e a especificidade de se localizarem 

entre dois ou mais países precisam, do mesmo modo, que as fronteiras internacionais não 

sejam empecilhos para seu uso e gestão, a fim de que se consigam aproveitá-los de maneira 

otimizada, respeitando-se os direitos soberanos dos envolvidos. Isto somente se efetivará 

através da instauração de um ambiente cooperativo, instrumentalizado por acordos 

internacionais específicos que definirão normas jurídicas internacionais regulamentadoras de 

uma produção compartilhada159. 

Desta feita, em havendo princípios de Direito Internacional que proclamam a 

obrigatoriedade da consecução de instrumento jurídico internacional convencionado entre os 

                                                 
158 DUPUY, P. M. Droit International Public. Paris: Dalloz-Sirey, 1998, p. 647. 
159 “Nations faced most starkly the ancient choice between conflict and cooperation, as both technology and 
demands made possible and desirable the regulation of transboundary resources on the international plane 
through specific agreements and the development of international norms” (BENVENISTI, Eyal. Sharing 
Transboundary Resources. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 15). 
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Estados envolvidos, a fim de que se possam realizar as atividades exploratórias quanto aos 

recursos naturais compartilhados, de modo a não haver danos provocados aos direitos 

soberanos existentes sobre a propriedade conjunta do petróleo e do gás, pode se afirmar que 

há, peremptoriamente, normas internacionais concernentes à cooperação entre os Estados no 

caso do compartilhamento de recursos naturais transfronteiriços. 

Na ausência de uma convenção internacional e/ou normas consuetudinárias 

internacionais introduzindo uma obrigação geral internacional de cooperar quando da 

descoberta de recursos naturais compartilhados, a base legal de tal obrigação deve ser 

explorada através da análise de fontes secundárias do Direito Internacional. Essas fontes, 

embora menos vinculantes, incluem as resoluções da Assembléia Geral das Nações Unidas e 

outros instrumentos da própria ONU; relevantes convenções internacionais, como a 

Convenção sobre Direito do Mar de 1982; importantes julgados internacionais; e a doutrina 

dos jurisconsultos internacionais160. 

Ademais, uma visível contribuição da emergência de uma norma consuetudinária 

internacional para o caso dos recursos naturais compartilhados se constata por meio da 

recorrente e uniforme prática entre países de incluir, nos tratados internacionais relativos à 

delimitação de fronteiras, cláusulas e dispositivos normativos que já prevêem a 

regulamentação da situação fática ainda não constatada de comunicação de recursos naturais, 

de maneira a que seu aproveitamento se efetive conjuntamente, tendo em conta a propriedade 

comum sobre os mesmos. 

Os motivos que conduzem a prática internacional, a fim de que cada vez mais os 

países estejam dispostos a cooperar nestes casos estão cristalizados na adoção de resoluções 

                                                 
160 WEAVER, Jacqueline Lang et al. International Unitization of Oil and Gas Fields: The Legal Framework 
of International Law, National Laws, and Private Contracts. Houston: Association of International 
Petroleum Negotiators, 2005, p. 90. 
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por parte da Assembléia Geral da ONU, por normas extraídas da Convenção sobre o Direito 

do Mar de 1982, bem como pelos interesses econômicos presentes dos Estados envolvidos. 

Neste diapasão, a comunidade internacional já se posicionou jurídica e politicamente 

quanto à necessidade da implementação de instrumentos cooperativos internacionais para a 

resolução de problemáticas, tal qual a presente. A Assembléia Geral das Nações Unidas, por 

exemplo, trabalhou essa questão em 1974, quando estatui em Resolução que “é necessário 

assegurar a efetiva cooperação entre os países através do estabelecimento de modelos 

internacionais adequados para a conservação e para a harmônica exploração de recursos 

naturais comuns a dois ou mais Estados no contexto normal das relações existentes entre 

eles”161.  

No mesmo sentido, a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados162, que 

declarou a completa, irrestrita e permanente soberania, incluindo a posse o uso e a disposição 

sobre os recursos naturais e as atividades econômicas dos Estados, em seu artigo terceiro 

declarou que “na exploração de recursos naturais compartilhados por dois ou mais países, 

cada Estado deverá cooperar na base de um sistema de informações e consultas preliminares, 

a fim de atingir o uso otimizado dos recursos, sem causar danos aos legítimos interesses dos 

outros”163. 

Tendo em conta a aceitação geral e o caráter jurídico assumido pelas Resoluções da 

Assembléia Geral da ONU, tais como as mencionadas, essas normas se constituem em uma 

grande indicação do aumento do interesse da comunidade internacional acerca da formulação 

                                                 
161 Assembléia Geral das Nações Unidas pela Resolução 3129 (XXVIII). Tradução livre de “it is necessary to 
ensure effective cooperation between countries through the establishment of adequate international standards 
for the conservation and harmonious exploitation of natural resources common to two or more States in the 
context of the normal relations existing between them”. 
162 Aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas pela Resolução 3281 (XXIX), em 12 de Dezembro de 
1974. 
163 Tradução livre de “In the exploitation of natural resources shared by two or more countries, each State must 
co-operate on the basis of a system of information and prior consultations in order to achieve optimum use of 
such resources without causing damage to the legitimate interest of others”. 
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de normas voltadas para a regulamentação do aproveitamento de recursos naturais 

compartilhados, constituindo-se em verdadeiras opinio juris de caráter geral164. 

A Convenção sobre Direito do Mar de 1982 é um documento jurídico formal 

internacional que, por mais que não traga dispositivos específicos relativos à questão em tela, 

determina prescrições que se amoldam interpretativamente ao caso de compartilhamento de 

recursos no âmbito marinho. O artigo 123 preconiza que “os Estados costeiros de um mar 

fechado ou semifechado deveriam cooperar entre si no exercício dos seus direitos e no 

cumprimento dos seus deveres nos termos da presente Convenção”.  Perfeitamente aplicável 

ao caso em tela, ainda, encontra-se disposição que trata da pendência sobre a delimitação 

definitiva entre Estados adjacentes, asseverando que deve ser evitada a confrontação, 

delineando alguns aspectos provisórios165. O artigo 142, por fim, ao tratar das atividades 

exploratórias na Área Internacional, atine que “as atividades na Área relativas aos depósitos 

de recursos que se estendem além dos limites da mesma devem ser realizadas tendo em 

devida conta os direitos e interesses legítimos do Estado costeiro sob cuja jurisdição se 

encontrem tais extensões daqueles depósitos”. 

Ademais, dois fatores, um de ordem interna e outra de ordem internacional, 

interferem diretamente no desenvolvimento de instrumentos cooperativos entre os Estados, 

quais sejam, a influência de grupos domésticos interessados e a corriqueira tentativa de 

maximização dos ganhos nas relações internacionais, respectivamente, mesmo porque a 

sociedade internacional ainda é muito caracterizada pelo paradigma de Vestefália, o qual 

pressupõe os Estados como únicos atores nesta sociedade, emissores e recebedores das 

                                                 
164 WEAVER, Jacqueline Lang et al. Op cit, p. 91-92. 
165 Artigo 74° Delimitação da zona econômica exclusiva entre Estados com costas adjacentes ou situadas frente a 
frente: (...) 3-Enquanto não se chegar a um acordo conforme ao previsto no n.° 1, os Estados interessados, num 
espírito de compreensão e cooperação, devem fazer todos os esforços para chegar a ajustes provisórios de caráter 
prático e, durante este período de transição, nada devem fazer que possa comprometer ou entravar a conclusão 
do acordo definitivo. Tais ajustes não devem prejudicar a delimitação definitiva. 
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normas existentes, agindo de maneira individual e unilateral.  

É por isso que deve ser rejeitada a consideração da situação sobre um prisma 

meramente interestatal, adotando uma sistemática verdadeiramente internacional, com 

conseqüências transnacionais para o sistema como um todo. O ente privado detentor de 

direitos anteriores, o futuro ente privado que atuará na execução das atividades, os Estados 

vizinhos que podem sofrer com danos ao meio-ambiente, caso as atividades não se 

concretizem do modo devido, os países que arcarão com as conseqüências econômicas de 

uma má ou boa utilização dos recursos naturais compartilhados. Todos esses são exemplos de 

como o processo de cooperação internacional para a exploração de tais recursos é 

influenciado por outros que não exclusivamente os participantes, bem como realça os limites 

das implicações advindas. 

Não obstante, o princípio erigido no julgado da Corte Permanente de Justiça 

Internacional acerca do caso França e Turquia, mais conhecido como o caso Lotus166, de que 

os Estados são livres para fazerem tudo o que não é comprovadamente proibido pelo Direito 

Internacional, especificamente no que diz respeito aos direitos soberanos de disposição sobre 

os recursos encontrados sob sua jurisdição, não mais encontra guarida no ordenamento 

jurídico internacional, em razão dos fundamentos já apontados de que a regra da captura não 

encontra vigência nesta esfera, uma vez que os direitos correlatos dos demais Estados que 

compartilham ditos recursos merecem ser respeitados. Neste diapasão, somente em um 

ambiente dotado de interação, vontade e boa-fé cooperativa pode se concluir instrumentos 

jurídicos que venham a regulamentar o modo pelo qual se dará o aproveitamento desses 

recursos. 

                                                 
166 Caso Lotus (França vs Turquia) da Corte Permanente Internacional de Justiça. Decisão da CPIJ de 7 de 
setembro de 1927. Sentença de mérito disponível em http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 2008). 
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A condução das atividades de aproveitamento de recursos naturais transfronteiriços, 

tendo em mente o paradigma de atuação individual e unilateral por parte dos Estados traz 

algumas conseqüências negativas que somente podem ser superadas por um modelo onde a 

cooperação internacional seja o traço central. Assim, algumas perspectivas almejadas são 

concretizadas quando a concepção cooperativa passa a guiar e conduzir as atividades, seja 

pela eficiência e sustentabilidade trazidas, seja pelo ganho democrático oriundo da 

coordenação e do nível de relacionamento intergovernamental decisório e executivo 

construído, seja pelos ganhos relativos à preservação dos direitos envolvidos (privados e 

públicos). 

Para uma efetiva cooperação internacional, voltada a uma utilização eqüitativa de 

recursos naturais transfronteiriços167, algumas exigências básicas se mostram peremptórias, 

tais como: 1) uma direta interação entre os envolvidos, através da troca contínua de 

informações168 e da prévia notificação; 2) o estabelecimento de modelos mínimos para a 

alocação e do desenvolvimento sustentável do recurso; e 3) a criação de instituições eficientes 

que ofereçam uma cooperação internacional que fortaleça compromissos e garanta 

interdependência a longo prazo. 

Essas exigências devem ser inscritas nos acordos internacionais celebrados com o 

fim de pactuar as regras de gestão, utilização e aproveitamento desses recursos 

                                                 
167 Aplicando analogicamente ao caso dos depósitos de petróleo e gás transfronteiriços o que já se tem por 
sedimentado quanto às águas transfronteiriças, tem-se que sua utilização eqüitativa e razoável é um princípio 
sedimentado inclusive na Convenção sobre o Direito das Utilizações dos Cursos d’Água Internacionais para Fins 
Distintos da Navegação, que em seu art. 5º, §1°, afirma que “Os Estados do curso de água devem utilizar os 
mesmos, em seus territórios respectivos, de modo eqüitativo e razoável. Em particular, um curso de água será 
usado e valorizado pelos Estados do curso de água com o objetivo de chegar-se à utilização e às vantagens 
ótimas e sustentáveis, levando-se em conta os interesses dos Estados do curso de água concernentes, compatíveis 
com as exigências de uma proteção adequada do curso de água”. 
168 A Convenção sobre o Direito das Utilizações dos Cursos d’Água Internacionais para Fins Distintos da 
Navegação, em seu art. 9º, trata do assunto da seguinte forma: “Os Estados do curso de água devem, de modo 
regular, trocar rapidamente dados e informações na condição de Estado que compartilha as águas, em particular 
as relativas às questões hidrológicas, meteorológicas, hidrogeológicas, ecológicas, da qualidade das águas, bem 
como as relacionadas com a previsão do tempo”.  
 



 

 

149

compartilhados, de modo que, em algumas oportunidades, entende-se como mais conveniente, 

a fim de haja uma completa implementação do tratado, a criação de uma instituição 

intergovernamental que cuidará da organização de tais assuntos, ou ainda de uma entidade 

supranacional com os mesmos fins. 

Essas instituições de cunho internacional são criações jurídicas que possibilitam a 

ligação entre os Estados soberanos, diminuindo os custos transacionais inerentes, seja com a 

comunicação necessária, seja com o monitoramento e o controle, seja com a implementação 

das regras como um todo. O mais importante é que essas instituições criam um ambiente 

político favorável para as negociações e o estabelecimento de regras entre os membros, não 

substituindo os governos nacionais no controle dos recursos compartilhados, mas apenas 

permitindo que eles próprios cheguem a melhores e otimizadas respostas ao uso e 

gerenciamento dos recursos transfronteiriços. 

São justamente através destas instituições permanentes, que no presente caso se 

cristalizam no comitê de gerenciamento e de decisões da área unitizada, que são colecionadas 

as informações e os dados importantes, que são feitas as avaliações e os relatórios 

indispensáveis para a tomada das decisões pela coletividade, que são instituídas as formas e os 

mecanismos de observação quanto ao comprometimento e real execução das decisões 

tomadas, que são aplicadas as sanções exigidas quando da inexecução de alguma obrigação. 

O caráter transnacional dessas instituições, portanto, se faz imperioso para o 

desenvolvimento de um sistema cooperativo desejado para os fins existentes. Contudo, isto 

não significa, de forma alguma, a substituição dos governos na implementação das 

prescrições institucionais. O princípio da soberania estatal continua sendo preservado. O 

Estado detém total controle acerca das decisões, possui direito a voz e a voto, existindo em 

alguns casos, ainda, o direito de retirada e da tomada de ações unilaterais por sua conta 

próprias, desde que não prejudiquem outros. 
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Todavia, as decisões emanadas destas instituições, competentes para o 

aproveitamento dos recursos naturais transfronteiriços, devem ser independentes por si só e 

serem dotadas de supremacia absoluta com relação ao objeto de seu tratamento, ou seja, 

precisam possuir a autonomia jurídica necessária para não ficarem sujeitadas às alterações 

legislativas tomadas no plano interno dos países. Desta forma, estar-se-á cumprindo 

integralmente com o acordado internacionalmente nos tratados respectivos, assim como se 

estará levando a cabo a determinação do art. 27 da Convenção de Viena sobre Direito dos 

Tratados de 1969, que preconiza a proibição da invocação por qualquer parte de um tratado de 

seu direito interno para justificar o inadimplemento de qualquer obrigação existente no 

mesmo. 

Desse modo, os Estados partes em uma relação de unidade de campos petrolíferos 

e/ou gasíferos devem estabelecer um canal de consultas sobre todas as questões envolvidas, 

técnicas e jurídicas, além possibilitarem a criação de uma instituição permanente de um 

organismo misto, com a delegação de atribuições diversas e enumeradas pelo acordo 

internacional instituidor da unidade de atuação dos entes soberanos169. 

O lançamento de normas jurídicas que venham a contemplar e reger estas situações 

fáticas, possui mais um significativo relevante motivo ensejador, qual seja, a prevenção de 

conflitos. Infelizmente, nem sempre os países atinam para a importância da celebração de 

tratados que rejam o aproveitamento relativo aos recursos naturais compartilhados por eles, 

preferindo fazer uso de sua política interna de forma independente, até que a situação se torne 

insustentável e, de fato, não mais possa a gestão ocorrer sem o estabelecimento de regras 

específicas. 

                                                 
 
 
169 Cf BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 263. 
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Resta patente, desta feita, o modo pelo qual deve ser efetivado a gestão e o 

gerenciamento de recursos naturais transfronteiriços, tais como o petróleo e o gás, entendidas 

estas como as que são compartilhadas entre dois ou mais Estados soberanos, sujeitos de 

Direito Internacional Público. Esse modus operandi cooperativo de participação conjunta dos 

recursos naturais compartilhados soberanamente carece, para a sua consolidação no âmbito 

jurídico, da pactuação das normas que regerão a sua gestão e o seu gerenciamento. Dessa 

pactuação de normas se originará um tratado internacional, bilateral ou multilateral, a 

depender da quantidade de países que compartilham os recursos. Este será o instrumento 

supremo que fará lei entre as partes, obrigará e vinculará as mesmas com relação aos 

procedimentos indispensáveis para o compartilhamento otimizado. 

O papel do Direito Internacional é, desse modo, propiciar a criação desse ambiente 

cooperativo, promovendo incentivos, sejam eles positivos ou negativos, para que os Estados 

entrem em negociações e vislumbrem a cooperação entre eles como a melhor saída para a 

situação fática montada, mesmo porque a outra saída albergada pelo Direito Internacional 

seria a abstenção da tomada de atos sem que seja conjuntamente, fato que não gera qualquer 

aproveitamento dos recursos compartilhados. 

De acordo com Benvenisti170, existem duas filosofias no Direito Internacional sobre 

a questão dos recursos naturais transfronteiriços. A primeira é chamada de filosofia do 

desimpedimento (“the philosophy of disengagement”) e a segunda de filosofia da integração 

(“the philosophy of integration”). A primeira observa o Direito Internacional como um 

sistema de regras que pode minimizar o atrito entre as partes envolvidas e resolver as disputas 

entre os Estados através da imposição por um julgamento ou do estabelecimento de direitos e 

obrigações rígidas por parte de um rígido acordo firmado. A segunda, por sua vez, orienta o 

                                                 
170 Cf BENVENISTI, Eyal. Sharing Transboundary Resources. Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, p. 157. 
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andamento da problemática através de negociações que deve culminar na pactuação de 

acordos internacionais flexíveis e que estabeleçam instituições conjuntas de aproveitamento 

dos recursos naturais. Os Estados não são apenas obrigados pelo Direito Internacional a seu 

critério, mas ao invés disso têm a responsabilidade de desenvolver e implementar o Direito 

Internacional, a fim de favorecer os interesses da humanidade. 

A escolha pela segunda filosofia, a da integração, propicia o embate de negociações, 

promovendo confiança e criando o ambiente propício para haver de fato uma cooperação ao 

final. Dois benefícios cruciais são apontados pela doutrina como provenientes da instauração 

de um ambiente como este: o aumento da possibilidade de atingir resultados eficientes e o 

potencial estabelecimento de relações jurídicas duradouras e de longo termo, baseadas no 

mútuo respeito171. 

Percebe-se, portanto, que o mais notável princípio aplicável aos depósitos 

transfronteiriços de petróleo e gás é o do dever de cooperação, que, sem sombra de dúvidas, 

faz com que os outros princípios possam fluir naturalmente. O dever de cooperação, quando 

se trata do compartilhamento de recursos naturais, não decorre de nenhuma convenção 

multilateral a respeito, mas sim, conforme preconiza David Ong, de fontes secundárias de 

direito internacional, como por exemplo, resoluções das Nações Unidas, estudos de caso, 

doutrinadores, etc., senão veja-se: 

 

Embora o dever de cooperar não derive de nenhuma convenção multilateral ou de regras 
estabelecidas do direito costumeiro internacional, um número de menos autoritárias, mas não menos 
importantes fontes secundárias de direito internacional, incluindo aí as resoluções da Assembléia 
Geral e de outros órgãos da ONU, convenções multilaterais relevantes, decisões de casos importantes 
envolvendo direito internacional e vultosa doutrina sobre o assunto propicia intenso apoio à questão 

                                                 
171 Cf BENVENISTI, Eyal. Op cit, p. 159-160. 
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de que os Estados têm uma obrigação geral de cooperar na explotação de seus recursos naturais 
divididos.172 

 

Rememorando as duas regras gerais de Direito Internacional que são usualmente 

aplicadas aos depósitos transfronteiriços de óleo e às disputas por esses depósitos, tais sejam, 

a de cooperação para se chegar a um acordo na exploração e produção de tais depósitos, assim 

como a de na falta de tais acordos, a obrigação de se abster de realizar atividades que possam 

causar danos, David Ong sintetiza o pensamento aqui já firmado e estatui: 

 

Aspectos específicos do princípio geral que requer a cooperação internacional pode ser 
reformulado em duas regras fundamentais de direito internacional aplicável aos depósitos comuns. 
Essas regras residem, primeiramente, em uma obrigação de cooperar para se chegar a um acordo com 
relação à exploração e produção desses depósitos (embora não necessariamente seja através de 
desenvolvimento conjunto); e em segundo plano, na ausência de tal acordo, o que existe é uma 
obrigação mútua de abstenção de práticas concernentes à unilateral exploração e produção do recurso. 
... O desenvolvimento conjunto por si mesmo, contudo, não é especificamente requerido pelo direito 
internacional e não pode se provar efetivo sem um exercício determinado de vontade política dos 
governos estatais envolvidos.173  

 

Deste modo, pode-se considerar que a doutrina internacional defende que não 

havendo a mútua inação na hipótese de compartilhamento de depósitos petrolíferos, sem que 

haja acordo para a produção de petróleo, originam-se inevitáveis impactos negativos nos 

recursos naturais e no meio-ambiente do Estado fronteiriço, e, sem que se necessite fazer uma 

                                                 
172 ONG, David. Joint Development of Common Offshore Oil and Gas Deposits: ‘Mere’ State Practice or 
Customary International Law?. American Journal International Law, NY, vol. 93, n. 4, Outubro 1999, p. 771.  
Texto original: “although the duty to cooperate does not flow from any multilateral convention or well-
established rules of customary international law, a number of less authoritative, but nonetheless important, 
secondary sources of international law, including General Assembly resolutions and other UN instruments, 
relevant multilateral conventions, relevant international case law and the various writings on the subject, provide 
strong support for the contention that States have a general obligation to cooperate in the exploitation of their 
shared natural resources.” 
173 ONG, David. Op cit, p. 772. Texto original: “Specific aspects of the general principle requiring international 
cooperation can now be reformulated as two cardinal rules of customary international law applicable to a 
common deposit.  These rules are, first, an obligation to cooperate in reaching agreement on the exploration and 
exploitation of these deposits (although not necessarily on their joint development); and second, in the absence 
of such an agreement, an obligation to exercise mutual restraint with respect to the unilateral exploitation of the 
resource.  …  Joint development itself, however, is not specifically required by international law and cannot 
prove effective without a determined exercise of political will by the governments involved. 
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divagação forçosa, é viável supor que, a produção de uma reserva transfronteiriça, na ausência 

de Acordo de Unitização Internacional pode gerar violações do Direito Internacional. 

A necessidade de haver uma cooperação clara entre os Estados envolvidos no 

compartilhamento de recursos naturais, objetivando a sua exploração, restou clara no 

posicionamento adotado pelo Juiz Jessup da Corte Internacional de Justiça, quando dos 

julgamentos dos Casos da Plataforma Continental do Mar do Norte174, pois embora não haja 

uma obrigação quanto ao resultado final da cooperação, qual seja, a obrigação de se formular 

um acordo internacional regulamentando as atividades, há uma obrigação em se iniciar, de 

boa fé, negociações condizentes ao assunto, perfeitamente respaldadas pelos princípios de 

Direito Internacional elencados, assim como pelas numerosas motivações técnicas e 

econômicas que se fazem presente.  

Embora não exista ainda uma codificação do Direito Internacional no sentido de 

consolidar em documentos jurídicos o tratamento dispensado ao compartilhamento de 

petróleo e gás175, a sua produção e exploração que ultrapassem os limites fronteiriços dos 

                                                 
174 “In support of a general obligation to cooperate in the exploitation of a common petroleum deposit an 
extensive body of authority can now be cited; for instance, Judge Jessup noted in the ICJ North Sea Cases that 
the practice of negotiating and seeking agreement on the exploration for, and exploitation of, a common deposits 
and the apportionment of the petroleum is not a mere usage but has given rise to a customary rule of current 
international law.174  This means that no country may exploit a common petroleum deposit before having 
negotiated the matter with the neighboring country concerned, even in the absence of a conventional obligation” 
(WEAVER, Jacqueline Lang et al. International Unitization of Oil and Gas Fields: The Legal Framework of 
International Law, National Laws, and Private Contracts. Houston: Association of International Petroleum 
Negotiators, 2005, p. 97). 
175 A codificação de normas de DIP para o uso e o gerenciamento de recursos naturais transfronteiriços encontra-
se presente nas águas transfronteiriças, cristalizada na Convenção de Nova Iorque sobre o Direito Relativo ao 
Uso dos Cursos de Água para fins Diversos da Navegação, de 1997. A Comissão de Direito Internacional das 
Nações Unidas (CDI) coordenou diversos debates ao longo de diversos anos, de onde resultaram Relatórios 
sobre a matéria, culminando com uma minuta de Convenção sobre o Direito das Utilizações dos Cursos d’Água 
Internacionais para Fins Distintos da Navegação, que fora aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 1997, 
por meio da Resolução nº 51/229, e em seguida aberta a assinaturas e ratificações pelos países interessados. 
Portanto, de acordo com a normativa internacional respeitante ao Direito Ambiental Internacional, a proteção às 
águas transfronteiriças deve se efetivar com base em alguns princípios do Direito Internacional de forma 
imperativa. O desenvolvimento e a consolidação desses princípios se concretizaram através dos trabalhos da 
Associação de Direito Internacional, que lançou em 1966 as Regras de Helsinque sobre os Usos das Águas dos 
Rios Internacionais, da própria e já mencionada CDI, bem como da aplicação constante em tratados bilaterais e 
multilaterais que tinham como objeto a gestão e o gerenciamento das águas transfronteiriças entre Estados 
determinados. Assim, como princípios gerais do Direito Internacional aplicáveis às águas transfronteiriças, tem-
se o: a) da utilização eqüitativa, b) o da obrigação de não causar significativo dano e c) o do dever de cooperar 
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Estados através da celebração de Acordo de Unitização ou Unificação da Produção 

Internacional, no entanto, tem merecido a reflexão meticulosa de estudiosos, que têm 

contribuído com a elaboração de estudos, oferecendo um quadro referencial relevante, isto em 

outros países. 

A prática internacional tem oferecido justificativas pelas quais se pode crer na 

solidificação de uma regra internacional voltada para a obrigação de negociar e de fixar 

termos de um provável acordo sobre a explotação de um campo de petróleo e gás 

compartilhado, bem como todas as conseqüências advindas. Esta prática se reflete na 

multiplicação de cláusulas relativas à divisão de jazidas e de campos que são introduzidas em 

um considerável número de acordos de delimitação marítima de fronteiras entre Estados, 

assim como pela conclusão de acordos entre Estados sobre a produção de recursos naturais 

comuns a eles176. 

A respeito da temática, leciona Isidoro Riz Moreno que, existe uma regra geral na 

forma de uma regra de direito internacional costumeiro que prescreve aos Estados 

interessados em uma mesma jazida de petróleo ou de gás a obrigação absoluta de negociar e 

de fixar os termos de um acordo sobre a explotação da jazida e a repartição de seus produtos. 

E não seria lícito no caso da comunicabilidade de reservas que um Estado produza em seu 

território, de forma a lesionar os direitos do outro, bem como suas expectativas legítimas177. 

Não é por outro motivo que se pode asseverar que: 

 

                                                                                                                                                         
(dever de troca de informações e de notificações e consultas). Esses princípios encontram-se positivados e 
esculpidos no texto da Convenção de Nova Iorque de 1997 em seus artigos 5 a 10. Sobre o objetivo e a natureza 
da Convenção, se trata de um documento que pretendeu levar ao nível multilateral e universal, na forma de ato 
cogente, as práticas que já se acham vigentes na imensa maioria dos acordos fluviais e de pesca nas relações 
bilaterais e multilaterais entre os Estados. Em suma, é tal documento considerado como uma Convenção-Quadro 
que fornece regras para guiar Estados em negociações de acordos futuros sobre usos distintos da navegação de 
cursos d’água internacionais, regulamentando medidas de proteção, conservação e gerenciamento deles. 
176 Cf BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 279. 
177 MORENO, Ruiz I. Las explotaciones petrolíferas em las fronteras internacionales. Anuario hispano-luso-
americano de derecho internacional. Vol. 1, p. 97, 1959, Madri in BOUVET, Jean-Pierre. Op cit, p. 276 e 279. 
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A prática de negociar e de buscar um acordo para a exploração e explotação de um depósito 
comum, bem como a divisão dos minerais, não é um mero costume, mas tem sido alçado à categoria 
de regra corrente de direito internacional costumeiro. Esta regra significa que na ausência de uma 
obrigação convencional, nenhum Estado poderá explotar um depósito comum de minerais líquidos 
antes de ter negociado a matéria com os Estados vizinhos envolvidos178. (...) Os Estados envolvidos 
devem informar e negociar a fim de proteger seus direitos e não violar os dos Estados vizinhos. 
Portanto, informação e negociação são sempre requeridos em discussões jurídicas, e não apenas na 
base de considerações práticas179. 

 

Tem-se, desta feita, a consolidação de normas consuetudinárias internacionais, 

associadas a princípios de direito internacional público, que remetem a problemática do 

compartilhamento de recursos naturais entre entes soberanos a aspectos cooperativos, de 

atuação conjunta, ao passo em que expurga do ordenamento a tomada de medidas unilaterais, 

por se disporem diametralmente em oposição aos conceitos estatuídos pelas normativas 

internacionais. 

 

2.5. O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO NO DIREITO INTERNACIONAL E OS 

ACORDOS DE UNITIZAÇÃO 

 

O desenvolvimento passou a se consolidar como um direito no âmbito internacional 

na segunda metade do século XX. Essa consolidação acabou por incluí-lo no rol dos direitos 

de solidariedade, dos direitos encetados em uma chamada terceira geração de direitos 

humanos ou fundamentais. O seu caráter inalienável e fundamental fez com que se 

solidificasse, ao mesmo passo, a característica de direito humano que o direito do 

desenvolvimento possui intrinsecamente. Surge, assim, o Direito Internacional do 

Desenvolvimento, conjunto de regras e princípios presentes em normas jurídicas 

                                                 
178 LAGONI, R. Oil and gas deposits across national frontiers. American Journal of International Law. vol 
73, n. 2, 1979, Washington, p. 235. 
179 LAGONI, R. Joint Development of Non-Living Resources in the Exclusive Economic Zone. International 
Law Association (ILA), Report of the 63 Conference, p. 538, para. 40, 1988. 
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internacionais que objetivam o alcance do desenvolvimento como fim exclusivo sobre toda a 

abrangência que o termo possui. 

Passando por uma construção junto à sociedade internacional ao longo da segunda 

metade do século XX, o desenvolvimento logo foi alçado a uma categoria de preocupação 

global, tendo em vista a interdependência e a indivisibilidade que este fim precípuo da 

humanidade possui com todos os demais anseios de todos os Estados, indivíduos e 

organizações internacionais que congregam a sociedade internacional. 

Esta interdependência e indivisibilidade com várias outras preocupações que se 

fazem lançar perante o mundo hodierno tornaram o desenvolvimento como foco central de 

diversos direitos e garantias a serem protegidos, efetivados e implementados na ordem 

internacional. Desse modo, o desenvolvimento também passou a ser considerado como um 

direito inalienável da pessoa humana, bem como dos Estados, compreendidos como uma 

entidade abstrata e concretizadora dos interesses públicos de seus governados. 

Surgira, então, com fundamento nas discussões acerca das disparidades existentes 

entre as economias dos países do hemisfério norte e as do hemisfério sul, a consagração do 

desenvolvimento como parte integrante do DIP. E, mais especificamente, enquadrou-se o 

Direito Internacional do Desenvolvimento ao ramo do DIP denominado “Direito Internacional 

Econômico”, tendo em vista o pensamento economicista predominante com relação ao 

desenvolvimento após a segunda guerra mundial. Hodiernamente sabe-se que a realidade de 

uma análise internacional do desenvolvimento envolve outros aspectos deveras importantes 

para a sua observação, tal seja, um olhar político, social e jurídico da mesma sorte.  

Neste diapasão, aporta a questão do direito do desenvolvimento nas Constituições 

dos países, de modo que o constituinte originário de 88 o adotou como objetivo fundamental 
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da República Federativa do Brasil180, alçando-o a um grau de relevância suprema no 

ordenamento jurídico nacional. Ademais, não expressamente destacado, porém inferido sem 

maiores devaneios hermenêuticos, retira-se o desenvolvimento claramente dos princípios 

constitucionais da atividade econômica181. 

Sendo assim, o desenvolvimento passou por uma fase de consolidação internacional, 

a partir de diversas discussões originadas em fóruns multilaterais, principalmente sob a égide 

da ONU, de maneira que o discurso de um direito do desenvolvimento se fez adentrar os 

ordenamentos internos dos países. Tudo isto fez com que surgissem princípios na ordem 

jurídica internacional que dão a subsistência indispensável ao tratamento de um direito 

internacional do desenvolvimento, o que, por conseguinte, levou, também, o debate para o 

âmbito interno. 

Atesta-se que a origem do direito ao desenvolvimento estaria na Carta da ONU de 

1945182, que expressa em seu preâmbulo a disposição de seus membros em “promover o 

progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade ampla”. Preconiza 

ainda seu artigo 1.3 que um dos propósitos da Organização é “conseguir uma cooperação 

internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural 

                                                 
180 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: II - garantir o desenvolvimento 
nacional; 
181 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 
soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - 
defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das 
desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas 
de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  
182 Outros autores, como García-Amador, afirmam que suas bases são anteriores a Carta de São Francisco. A 
Declaração da Filadélfia da OIT de 1944 já expressava: “todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o 
sexo, tienen el derecho tanto al bienestar material como al desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y 
dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades” (GARCÍA-AMADOR, F.V. El derecho 
internacional del desarrollo: Una nueva dimensión del derecho internacional económico. Madrid: Civitas, 
1987, p. 67). 
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ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”.  

Em harmonia com tal pensamento, tem-se pelo art. 56 da Carta da ONU que todos os 

membros da Organização se comprometem a agir em cooperação com a Carta, em conjunto 

ou separadamente, para a realização dos propósitos enumerados no art. 55, que são, entre 

outros: níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento 

econômico e social e a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e 

conexos. Isso faz gerar o que se denomina de “dever de cooperação internacional para o 

desenvolvimento”. 

Na mesma linha de raciocínio, o artigo 28 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ainda estabelece que “toda pessoa tem direito a uma ordem social e internacional 

em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente Declaração possam ser plenamente 

realizados”, bem na linha do conceito que se adota quando da abrangência da acepção do 

termo desenvolvimento, qual seja, o de instrumento de realização de liberdades reais e 

instrumentais, em congruência com as lições passadas por Amartya Sen183. Estava aberto, 

então, o canal de comunicação entre os direitos humanos e o direito ao desenvolvimento184, na 

medida em que se objetivava já o seu conteúdo como de essencial relevância para o ser 

humano, bem como para todos os povos185. 

                                                 
183 Cf. SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
184 A Conferência de Teerã de 1968 foi uma das primeiras a tratar dessa temática. No parágrafo 12 da 
Proclamação de Teerã se reconhece “a crescente disparidade entre os países economicamente desenvolvidos e os 
países em desenvolvimento impede a realização dos direitos humanos na comunidade internacional”. É dessa 
progressiva vinculação entre direitos humanos e desenvolvimento que surge o direito ao desenvolvimento. 
185 A presente afirmação abre espaço para a discussão acerca de quem seriam esses sujeitos a um direito ao 
desenvolvimento. Neste aspecto, uma das grandes questões iniciais nos debates acerca do direito ao 
desenvolvimento foi sua qualificação como direito individual, coletivo ou ambos, que apresentou divergências, 
tanto por parte dos Estados, como também por parte dos doutrinadores internacionalistas (Para análise das três 
posições majoritárias ver KIWANUKA, R.N. Developing Rights: the United Nations Declaration on the 
Right to Development. Netherlands International Law Review, 1988, p. 257-272). 
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Após a Segunda Guerra Mundial, muitos teóricos começaram a questionar aspectos 

do desenvolvimento humano, e a partir dos anos 60, nas bases das novas teorias sociais, 

pensadores como Edgar Morin186 lançam as bases do reconhecimento da necessidade de 

assegurar aos indivíduos a proteção e a promoção dos meios de desenvolver-se socialmente 

dentro de padrões de dignidade humana em que o exercício político, a proteção social e o 

acesso aos meios de produção assegurem educação, saúde, alimentação, habitação, proteção 

ambiental, garantindo condições básicas que permitem a pessoa humana desenvolver-se e 

assegurar os meios de sustentabilidade. 

 É nesse cenário que, no âmbito dos direitos humanos, surge a tese do 

reconhecimento do direito ao desenvolvimento como um direito humano. Inicialmente as 

questões foram de caráter doutrinário, mas rapidamente passaram a ter caráter de 

reivindicação política, como parte do Direito Internacional dos Direitos Humanos, dando 

força aos argumentos que demonstravam a condição de igualdade de todos os homens, 

fundamentando a universalidade e indivisibilidade daqueles direitos que, assegurados e 

protegidos, permitiriam o acesso ao desenvolvimento social e humano, ultrapassando o limite 

material do desenvolvimento econômico. 

Após, então, a primeira formulação do conceito de um direito humano ao 

desenvolvimento187, o direito ao desenvolvimento, parte da “terceira geração” de direitos 

                                                 
186 Desde 1960, Edgar Morin criticava a problemática da ênfase no desenvolvimento em apenas uma de suas 
vertentes (neste caso, a econômica), em detrimento de um desenvolvimento do ser humano em si, para ele, total 
e multidimensional: “Trata-se, por ora, tão-somente do desenvolvimento econômico, mas logo, com o 
entrelaçamento dos diferentes desenvolvimentos, em todos os níveis, surgirá o desenvolvimento do ser humano 
como próprio desiderato da nova política, ao mesmo tempo meta e problema dela, a meta constituindo por si 
mesma uma caminhada. (...) Deve-se tomar o desenvolvimento por noção total e multidimensional, e por isso 
mesmo derruir os esquemas, sejam economísticos, sejam culturalistas ou humanistas, que pretendem fixar o 
sentido e as regras do desenvolvimento do homem (...) Em linguagem Marxista, política do desenvolvimento é 
política de realização do homem genérico” (MORIN, Edgard. Introdução à política do homem. Rio de Janeiro: 
Forense, 1969, p. 55). 
187 Produzido pelo jurista Keba M’ Baye, então Primeiro Presidente da Suprema Corte do Senegal e Membro da 
Comissão de Direitos Humanos da ONU.  
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humanos, a geração dos chamados “direitos de solidariedade”188, baseados na ação 

internacional e no dever de cooperar dos Estados, foi reconhecido como tal, em 1977, pela 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, tendo sido em 14 de dezembro de 1981 a 

aprovação pela Assembléia Geral (AG) da ONU da consagração deste direito como direito 

humano inalienável. 

A posteriori, em 1986, foi aprovada pela Assembléia Geral da ONU a Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento por meio de sua Resolução 41/128, a qual reconheceu o 

desenvolvimento como processo econômico, social, cultural e político abrangente, que visa ao 

constante incremento do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos com base em 

sua participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos 

benefícios daí resultantes.  

É neste desiderato que Amartya Sen expõe como parte central do processo de 

desenvolvimento a superação dos problemas que o mundo atual reserva, um mundo de 

privação, destituição e opressão extraordinárias, arraigado de tantos outros problemas antigos, 

tais como a persistência da pobreza e de necessidades essenciais não satisfeitas, fomes 

coletivas e fome crônicas, violação de liberdades políticas elementares e de liberdades formais 

básicas, ampla negligência diante dos interesses e da condição de agente das mulheres e 

ameaças cada vez mais graves ao meio-ambiente e à sustentabilidade da vida econômica e 

social. Portanto, a expansão da liberdade é vista, por essa abordagem, como o principal fim e 

o principal meio do desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações 

                                                 
188 Nas décadas de 1970/1980 houve um amplo apoio à noção emergente de uma “terceira geração” de direitos 
humanos no âmbito internacional. Essa nova geração surge pela necessidade de direitos humanos mais 
dinâmicos, capazes de responder aos problemas atuais da sociedade internacional, tais direitos humanos teriam a 
solidariedade como pré-requisito para sua realização, por isso também são chamados de “direitos de 
solidariedade”. Nas palavras de Roland Rich “a emergência da terceira geração reflete a transformação do 
Direito Internacional de um direito de coexistência para um direito de cooperação” (RICH, Roland Y. The Right 
to Development as an emerging human right. Virginia Journal of International Law, v. 23, 1983, p. 322) 
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de liberdades que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer 

ponderadamente sua condição de agente189. 

De acordo com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, o direito ao 

desenvolvimento é um direito humano inalienável (art. 1º), confirmando que a liberdade de 

oportunidades para o desenvolvimento é uma prerrogativa tanto das nações quanto dos 

indivíduos que compõem as nações (art. 2º). Ao Estado foi destacada a obrigação da 

formulação de políticas nacionais adequadas para o desenvolvimento, impondo-se a eles a 

necessidade de assegurarem igualdade de oportunidade para todos no acesso aos recursos 

básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, emprego e distribuição 

eqüitativa de renda (art. 8º). 

Como último exemplo do reconhecimento na esfera internacional do direito ao 

desenvolvimento como direito humano ou direito fundamental, a fim de consubstanciar a 

previsão nos textos constitucionais dos países com forte tradição germânica romana, tem-se a 

Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada consensualmente, em plenário, pela 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 25 de julho de 1993, quando reafirmou, na 

parte I, n. 10, o direito ao desenvolvimento como um direito universal e inalienável e parte 

integral dos direitos humanos fundamentais. 

A orientação da comunidade internacional, neste aspecto, perfazendo uma passagem 

dos direitos humanos de natureza individualista, essencialista, estatista e formalista para uma 

redefinição para entendê-los como processos sociais, econômicos, políticos e culturais, 

relevou, pois, a importância do direito ao desenvolvimento na compreensão dos direitos 

econômicos, sociais e culturais, o que caracteriza uma interdisciplinaridade e, mais que tudo, 

uma interdependência entre todos os direitos humanos. Essa nova teoria vê o direito ao 

                                                 
189 Cf SEN, Amartya. Op cit. p. 9-10. 
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desenvolvimento como uma síntese de todos os direitos humanos existentes, tanto coletivos 

quanto individuais, de maneira que vem se opor à já citada teoria das gerações, e propor uma 

nova mentalidade acerca dos direitos humanos. Os chamados direitos de solidariedade, 

historicamente mais recentes, em nosso entender, interagem com os direitos individuais e 

sociais, e não os “substituem”, distintamente do que a invocação inadequada da imagem do 

suceder das gerações pretenderia ou pareceria insinuar190. O direito ao desenvolvimento é uma 

síntese dos direitos fundamentais, na exata medida em que aglutina a possibilidade do ser 

humano realizar integralmente as suas potencialidades em todas as áreas do conhecimento191. 

Desta feita, seguindo a tendência já mencionada de constitucionalização do direito ao 

desenvolvimento após o seu reconhecimento na esfera internacional e, por conseguinte, pelo 

Direito Internacional Público192, foi a vez de, com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CF/88), em 1988, fazer valer constitucionalmente tal direito no 

ordenamento jurídico brasileiro. Foi assim que se mencionou no preâmbulo constitucional 

brasileiro o desenvolvimento como um fim a ser assegurado pelos representantes do povo 

brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, através da Constituição promulgada193. 

Ademais, o desenvolvimento foi alçado, ainda, à condição de objetivo fundamental 

da República, residindo a importância dessa definição na consagração do desenvolvimento 

como um princípio norteador da interpretação e da aplicação das demais normas 

                                                 
190 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos Direitos Humanos. vol. 
1. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. 
191 DA SILVA, Guilherme Amorim Campos. Op cit. p. 73. 
192 Para um estudo apurado do direito constitucional comparado no que atine às previsões constitucionais 
assegurando o direito ao desenvolvimento ver DA SILVA, Guilherme Amorim Campos. Op cit. p. 80-85. 
193 Preâmbulo CF/88: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna 
e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
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constitucionais, assim como princípio norteador das ações dos órgãos públicos. Afora 

sobredita importância, tal consagração como objetivo fundamental da República elevou o 

direito ao desenvolvimento, conforme o próprio sistema constitucional brasileiro, ao patamar 

de direito fundamental ou de direito humano, isto em consonância estrita com o §2º do art. 5º 

da CF, uma vez que, através da estipulação do desenvolvimento como objetivo fundamental, 

o direito ao desenvolvimento passa a se constituir como um princípio constitucional, princípio 

este decorrente do regime constitucional republicano e, portanto, engendrado como direito 

fundamental com base sólida na norma constitucional primeira retirada do §2º do art. 5º da 

CF194. 

Adotou-se, assim, a teoria dos direitos não enumerados, visto que no detalhamento 

constitucional, alguns direitos e garantias essencialmente constitucionais poderiam ficar de 

fora, bem como poderiam surgir novos direitos e garantias com o desenvolver da sociedade 

que necessitassem de proteção constitucional por disporem de matéria extremamente 

relevante. Portanto, firmou-se em 1988 que também são direitos e garantias 

constitucionalmente protegidos os decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Carta 

Magna. O Supremo Tribunal Federal (STF) já se posicionou sobre o assunto, entendendo que 

existem outros direitos e garantias na primeira parte do §2° do art. 5°195, se desvinculando de 

uma interpretação restritiva acerca do rol encartado no art. 5° da CF, pois diante do mundo 

contemporâneo, inúmeros avanços e acontecimentos com reflexos imediatos na sociedade, na 

economia e na política reclamam por qualificações jurídicas para que venham ser garantidos, 

algo que, somente um modelo de direitos não enumerados pode suportar. A análise 

hermenêutica caberá ao guardião da Constituição no caso concreto.   

                                                 
194 Art. 5º da CF/88, § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 
195 Ver Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) n° 939-7/DF. Rel. Min. Sydney Sanches. DJ 18/03/94. 
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Não obstante o aludido, concernente ao desenvolvimento como princípio 

constitucional decorrente do regime e, por isso, ser considerado um direito fundamental pela 

Constituição brasileira, outro aspecto o sobreleva ao patamar de direito humano, segundo 

ainda a CF/88, qual seja, a segunda parte do §2º do art. 5º da CF que reconhece como 

fundamentais os direitos reconhecidos como tais em tratados internacionais dos quais o Brasil 

seja parte. 

Destarte, o ocorrido acabou por promover uma integração entre as normas 

garantidoras e protetoras de direitos humanos no âmbito interno e no âmbito internacional, de 

modo que as consagradas internacionalmente passariam a deter o mesmo valor constitucional, 

situando-se hierarquicamente como uma norma constitucional introduzida via tratado 

internacional, mas que, em face da matéria da qual é objeto, adentra o ordenamento jurídico 

brasileiro de maneira diversa, atingindo o patamar constitucional. 

Essa segunda parte, por sua vez, se caracteriza por ser uma inovação trazida pelo 

constituinte de 88, configurando-se numa cláusula aberta de integração entre os planos interno 

e internacional de proteção dos direitos e garantias fundamentais em estrita consonância com 

os contemporâneos textos constitucionais. 

Por meio dessa segunda parte do §2° do 5°, a Constituição brasileira veio a 

corroborar com o entendimento contemporâneo que se formava de que os direitos 

fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos, precisam ter uma proteção e uma garantia 

constitucional efetiva, de modo a ter a sua aplicabilidade concreta real.  

A disposição trazida em 1988 pelo constituinte originário para o nosso 

constitucionalismo representou uma evolução bastante elevada no esquema brasileiro de 
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proteção aos direitos humanos, estando em consonância com as recentes constituições 

européias e latino-americanas196, encarnando um espírito protetor considerável197. 

Contudo, com a devida vênia, externa-se aqui o pensamento de discordância com o 

posicionamento atual do STF, para corroborar a doutrina nacional (internacionalista e 

constitucionalista)198 que enfrenta a problemática no sentido de conferir, automaticamente, 

posição constitucional aos tratados de direitos humanos que o Brasil é parte. Neste diapasão, 

                                                 
196 Constituição Portuguesa de 1976 (art. 18); Espanha de 1978; da Guatemala (art. 46); do Chile (art. 5, n. 2); da 
Costa Rica (art. 7); de El Salvador (art. 144); de Honduras (art. 15); e da Argentina (art. 75, XXII). 
197 O maior entrave que se adquire quando se vislumbra a proteção de direitos fundamentais reside na sua 
aplicação, no seu caráter de efetividade, e não unicamente na sua previsão constitucional, momento prévio 
àqueles. O mais intrigante entendimento jurisprudencial do STF sobre a “constitucionalização” dos direitos 
humanos reconhecidos em tratados internacionais encontra-se encartado no julgamento do RE 274.183, em 
26/09/2000, onde o Ministro Moreira Alves asseverou que o §2° do art. 5° da Constituição não se aplica aos 
tratados internacionais sobre direitos e garantias que ingressem no ordenamento jurídico após a promulgação da 
Constituição de 1988, isso porque, segundo ele, não ainda não se admite tratado internacional com força de 
emenda constitucional. Inadvertidamente, esta vem sendo a posição jurisprudencial do STF acerca do assunto até 
o momento, motivando, inclusive uma reforma constitucional no afã de incluir um parágrafo (o §3°) ao art. 5° 
para criar a necessidade de aprovação pelo Congresso Nacional do tratado de direitos humanos através da 
sistemática das emendas constitucionais. 
198 Para tanto, conferir: CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. “A interação entre o direito internacional e 
o direito interno na proteção dos direitos humanos”. A incorporação das normas internacionais de proteção dos 
direitos humanos no direito brasileiro, 2.ª ed. San José, Costa Rica/Brasília: IIDH, 1996. 
________________________________ . “Direito internacional e direito interno: sua interação na proteção dos 
direitos humanos”. Instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, São Paulo: Centro de Estudos 
da Procuradoria Geral do Estado, 1996. DALLARI, Pedro Bohomoletz de Abreu. Tratados internacionais na 
Emenda Constitucional 45. In TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. 
Reforma do Judiciário analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005. FERREIRA, Luiz Alexandre Cruz; 
TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco. Reforma do Poder Judiciário e Direitos Humanos. In WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 447-
466. FRANCISCO, José Carlos. Bloco de constitucionalidade e recepção dos tratados internacionais. In 
TAVARES, André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário analisada e 
comentada. São Paulo: Método, 2005. GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados Internacionais de 
Direitos Humanos e Constituição Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. LOUREIRO, Silvia Maria da 
Silveira. Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos na Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 
MAGALHÃES, José Carlos de. O Supremo Tribunal Federal e o direito internacional: uma análise crítica. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2000. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. “A incorporação dos tratados 
internacionais de proteção dos direitos humanos no ordenamento brasileiro”. Revista de Informação Legislativa, 
ano 37, n.º 147, Brasília: Senado Federal, jul./set. 2000, pp. 179-200. ___________________________. 
“Hierarquia constitucional e incorporação automática dos tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos no ordenamento brasileiro”. Revista de Informação Legislativa, ano 37, n.º 148, Brasília: Senado 
Federal, out./dez. 2000, pp. 231-250. MELLO, Celso D. de Albuquerque. O §2° do art. 5° da Constituição 
Federal. In: TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional, 5.ª ed., rev., ampl. e atual. São 
Paulo: Max Limonad, 2002. ________________. Reforma do Judiciário e Direitos Humanos. In TAVARES, 
André Ramos; LENZA, Pedro; ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do Judiciário analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005. TIBÚRCIO, Carmen. A EC n. 45 e Temas de Direito Internacional. In WAMBIER, 
Teresa Arruda Alvim (coord.). A Reforma do Poder Judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 121-
139. 
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pode se afirmar, destarte, que o direito ao desenvolvimento, por esta via, consagra-se como 

um direito fundamental, de acordo com a Constituição de 1988, por ser um direito humano 

inalienável contemplado por diversos documentos jurídicos internacionais, deveras 

reafirmado por toda a comunidade internacional, pelos Estados integrantes da mesma e pelo 

próprio Brasil.   

Dentro dessa contextualização de moldura fundamental concedida ao direito ao 

desenvolvimento, impende-se atentar para a vinculação que tal direito impõe aos poderes 

estatuídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), pois é justamente essa vinculação que 

mostrará a concretude desse direito humano no sistema jurídico brasileiro, bem como seu grau 

de aplicabilidade. É através da determinação dessa vinculação, principalmente ao poder 

Executivo, que se poderão tirar conclusões acerca das implicações que tal consagração como 

direito fundamental tem na atuação estatal na economia por meio da regulação de 

determinados setores. 

Os destinatários das imposições constitucionais são, sem dúvida alguma, o poder 

Legislativo e o Governo, na medida em que podem editar leis em sentido estrito e atos 

normativos. E mais, “todos os órgãos concretizadores das normas constitucionais estão 

juridicamente vinculados a considerar esses preceitos como parâmetros interpretativos, não só 

nos casos de nova regulamentação, mas também na atividade interpretativa do direito 

existente”199. Sendo assim, as normas que derivam do direito fundamental ao 

desenvolvimento são todas diretivas materiais que atuam como imposições que vinculam o 

legislador, como diretiva material vinculadora dos órgãos concretizadores e como limites 

negativos em relação a certos atos200. 

                                                 
199 CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 
301. 
200 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op cit. 315. 
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Portanto, o desenvolvimento, conforme acima já destacado, passou a ser na segunda 

metade do século XX, uma preocupação global, seja para os países subdesenvolvidos e para 

os em desenvolvimento, com maior importância, seja, mesmo que em menor proporção, aos 

países desenvolvidos. Essa preocupação internacional inicialmente apareceu dentro do seio 

das relações econômicas, e não é por outra razão que se condiciona ao surgimento do direito 

internacional do desenvolvimento sua ligação intrínseca com o direito internacional 

econômico. Questões econômicas que passaram a ser discutidas, como a impossibilidade de 

introdução de restrições comerciais discriminatórias, o regramento legal do pagamento de 

lucros de investimentos estrangeiros, a cooperação na estabilização dos preços das 

mercadorias, a tendência de se restringir as barreiras comerciais, o antidumping e a criação de 

estoques, a reinterpretarão do princípio da igualdade, e a interdependência natural que se 

vislumbra na sociedade internacional contemporânea, possibilitaram a teorização de um 

conjunto de instituições, regras e princípios que se voltassem para uma visão teleológica 

comum, qual seja, o desenvolvimento. 

Contudo, caracterizando-se e indo muito mais além do que um mero ramo do Direito 

Internacional Econômico, o Direito Internacional do Desenvolvimento guarda relação e 

pertinência com quase todos os ramos do Direito Internacional201. Sendo assim, existe um 

grau de autonomia considerável a este ramo da ciência jurídica internacional. 

 O que impende ser destacado e imposto em um plano de alcance para ambos os 

direitos do desenvolvimento e ao desenvolvimento não é outro senão o de dotar os seres 

humanos completamente de suas capacidades de realização de suas oportunidades, ou ao 

menos buscar a máxima capacidade de se atingir tal feito, sejam elas econômicas, sociais, 

culturais e políticas.  

                                                 
201 Cf. VERDUZCO, Alonso Gómez-Robledo. Temas selectos de derecho internacional, 3. ed. México: 
Universidade Nacional Autônoma de México, 1999, p. 465. 
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Dentro desse contexto firmado apriorístico, o direito internacional é o mesmo para 

todos, não obstante as disparidades de poder, e situa a solidariedade acima da soberania, 

submetendo os diferendos ao juízo da recta ratio. O ser humano passa a ocupar atualmente a 

posição central que lhe corresponde, como sujeito do direito tanto interno como internacional, 

em meio ao processo de humanização do direito internacional, o qual passa a se ocupar mais 

diretamente da identificação e realização de valores e metas comuns superiores202. O direito 

internacional contemporâneo, portanto, passa a ocupar-se mais diretamente da identificação e 

realização de valores e metas comuns superiores, que dizem respeito à humanidade como um 

todo. Defende-se, pois, um novo jus gentium do século XXI, consoante a recta ratio, 

emergindo de si o ser humano como sujeito de direitos. Destarte, o Direito Internacional do 

Desenvolvimento congrega para si todo o arcabouço jurídico finalístico de modo a contemplar 

o ser humano do seu desenvolvimento e do desenvolvimento do seu Estado, por conseqüência 

natural. 

Dessa forma, percebe-se dentro de uma nova roupagem que caracteriza o direito 

internacional contemporâneo, que a preocupação com o desenvolvimento, tanto do ser 

humano singularizado, quanto dos Estados como um todo, serve como motor central para a 

obtenção da promoção de diversas outras liberdades existentes. Funcionaria o 

desenvolvimento, então, como um direito instrumental a vários outros direitos fundamentais, 

com um conteúdo carregado de características programáticas e principiológicas. 

O Direito Internacional do Desenvolvimento, sistema normativo internacional que 

objetiva reger as relações entre os Estados juridicamente iguais, mas economicamente 

desiguais, visando a transformação dessas relações com base na cooperação internacional, 

possui em seu âmago diversos componentes que trabalham conjuntamente com o intuito de 

                                                 
202 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006, p. 17. 
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dotar todos os Estados de oportunidades iguais para alcançar o desenvolvimento203. 

Destacam-se aí o direito à autodeterminação econômica, a soberania permanente sobre a 

riqueza e os recursos naturais, o princípio do tratamento não-recíproco e preferencial para os 

países em desenvolvimento e da igualdade participatória dos países em desenvolvimento nas 

relações econômicas internacionais e nos benefícios da ciência e da tecnologia204. 

As relações jurídicas que se desenvolvem entre os sujeitos clássicos do Direito 

Internacionais, quais sejam, os Estados, revelam, direta ou indiretamente, um profundo grau 

de compatibilidade com a finalidade desenvolvimentista. Os Estados se inter-relacionam no 

mundo contemporâneo de um modo e numa intensidade jamais antes concebida. Diversos 

ramos das atividades internas e de assuntos domésticos tornaram-se interdependentes, são 

transnacionais por natureza, ou ainda, em função da globalização de todos os setores, é 

trabalhado determinado assunto de uma maneira bem mais eficiente se visto sob uma ótica 

internacional. 

Seguindo esta linha de raciocínio, atividades que ensejam um relacionamento 

jurídico entre os Estados, tais como, o comércio internacional, integração econômica, meio-

ambiente, cooperação técnica e jurídica, investimentos internacionais, propriedade intelectual 

e exploração conjunta de recursos naturais, possuem intrinsecamente um viés forte de 

consideração do aspecto do desenvolvimento. 

                                                 
203 Outra definição semelhante e trazida pela doutrina atesta sobre o direito internacional do desenvolvimento: “Il 
faut donc rechercher une définition matérielle du droit international du d’veloppement em considérant son objet 
et sés fonctions ou as finalité. (...) Au-delà dês affrontements idéologiques qu’il provoque, Le droit international 
du développment peut être défini scientifiquement comme l’ensemble des principes, des régles et des institutions 
internationales ayant pour objet le renforcement de l’indépendence politique et économique des Etat sous-
développés nouvellement indépendants ; cette définition montre clairement que le droit international du 
développment est une branche du droit international géneral, définie par sa fonction, par sa finalité, son but”. 
(TOUSCOZ, Jean. Le régime juridique international des hudrocarbures et le droit international du 
développement. Journal du Droit International. N. 2. Abril-maio-junho 1973. Paris: Edition Techniques, p. 
302).  
204 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente. Paralelo dos sistemas de 
proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 176.  
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O direito internacional do desenvolvimento comporta os princípios e as regras que se 

aplicam ao regime jurídico internacional dos hidrocarbonetos; reciprocamente, as soluções 

dadas aos conflitos que se efetivam neste domínio contribuem para a formação e a evolução 

do direito internacional do desenvolvimento. Esta dupla relação, esta interação dialética entre 

o regime jurídico internacional dos hidrocarbonetos e o direito internacional do 

desenvolvimento deve se fazer presente em todo e qualquer acordo internacional que tenha 

por objetivo a definição de regras quanto ao aproveitamento de tais recursos naturais205. 

Neste diapasão, os acordos internacionais de unitização, por versarem acerca do 

aproveitamento conjunto de recursos naturais como o petróleo e o gás, deveras relevante na 

composição da matriz energética global, devem os mesmos estar imbuídos do viés 

desenvolvimentista na concepção que vem sendo adotada pelo Direito Internacional 

contemporâneo, demonstrado anteriormente. 

O que deve ser consagrado nestes tratados internacionais não é a preponderância dos 

países menos favorecidos em detrimento dos outros, não. A imposição que se faz, em 

observância aos princípios do Direito do Desenvolvimento é que deve transparecer nestes 

tratados a igualdade de tratamento entre os Estados, de maneira a que se respeitem de modo 

equânime os direitos soberanos de todos os países envolvidos. 

Preservando e agindo em conformidade com o Direito Internacional, os acordos de 

unitização internacional atuam, do mesmo modo, em harmonia com o Direito do 

Desenvolvimento, visto que este instrumento jurídico convencional se coloca, assim, como 

uma das ferramentas desenvolvimentistas vislumbradas com o objetivo de, construído sob 

bases cooperativas, dotar todos os países em suas relações internacionais de oportunidades 

igualitárias para a consecução de seu desenvolvimento. 

                                                 
205 Cf TOUSCOZ, Jean. Op cit. p. 304. 
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O compartilhamento de petróleo e gás gera, portanto, o dever de busca para a 

construção de instrumentos cooperativos de aproveitamento destes recursos ou, no mínimo, o 

dever de abstenção da tomada de medidas unilaterais. Um acordo internacional 

regulamentando a produção conjunta de petróleo e gás deve estar construído sob raízes não 

meramente cooperativas, mas desenvolvimentistas também, de modo a se transformar em 

mais um instrumento jurídico de cunho internacional para combater as desigualdades nas 

relações internacionais e promover o bem-estar da sociedade internacional unicamente ao 

produzir efetivamente seu intuito originário, qual seja, o de fazer serem respeitados os direitos 

soberanos de aproveitamento dos recursos naturais compartilhados e transfronteiriços.  

 

2.6. RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DOS ESTADOS E OS ACORDOS DE 

UNITIZAÇÃO INTERNACIONAL 

 

A responsabilidade civil das partes do Acordo de Unitização, seja negociado interna 

ou internacionalmente, tanto entre elas, através de atos ou ações desenvolvidas que ensejem a 

quebra do pactuado, como também a responsabilidade perante terceiros, em danos causados 

pela operação conjunta de produção e/ou exploração como um todo, constitui matéria 

complexa pela amplitude dos efeitos do seu objeto e pelas particularidades técnicas e 

procedimentais da tratativa internacional, gerando implicações e repercussões nas esferas 

contratual (convencional no âmbito internacional) e extracontratual.        

A responsabilidade civil constitui hoje um dos ramos mais atuais da Ciência Jurídica, 

daí decorrendo sua atualização na dinâmica da sociedade. Conforme define Rui Stoco, 

entende-se por responsabilidade civil a “obrigação da pessoa física ou jurídica ofensora de 
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reparar o dano causado por conduta de quem viola um dever jurídico preexistente de não 

lesionar (neminem laedere), implícito ou expresso na lei”206.   

Nos primórdios da civilização, não existia ainda a idéia de responsabilidade civil, 

cabendo aos particulares, através da chamada autocomposição, a solução dos conflitos e dos 

danos causados entre eles. Este estágio só foi superado no momento em que o Estado assume 

o monopólio da função punitiva. Segundo Aguiar Dias: “É na Lei Aquília que se esboça, 

afinal, um princípio geral regulador da reparação do dano. Embora se reconheça que não 

contivesse ainda uma regra de conjunto, nos moldes do direito moderno, era, sem dúvida 

alguma, o germe da jurisprudência clássica com relação à injúria”.207 

Destarte, todo dano injustamente causado, ou seja, originado através da prática de 

atos ilícitos, ou ainda que lícitos, porém realizados de forma a abusar do seu direito, afetando 

o de outrem, deve ser reparado por quem o causou, posto ser um corolário da ciência jurídica 

em si, um princípio geral do direito. Ou seja, “sempre que um sujeito de Direito viola uma 

norma ou um dever a que está adstrito em relação com outro sujeito ou sempre que, por 

qualquer forma, causa-lhe um prejuízo, incorre em responsabilidade; fica constituído em 

dever específico para com o lesado”208. 

Assim, em havendo a comunicação de campos petrolíferos e/ou gasíferos entre 

Estados soberanos, qualquer ato praticado, ainda que lícito, desde que abusivamente, por um 

dos países, que traga prejuízos e danos a outro, acarreta a responsabilidade daquele para com 

este, seja existindo documento jurídico convencional regulamentando as relações jurídicas 

existentes em função do compartilhamento de recursos naturais, seja inexistindo acordo 

internacional algum neste sentido. 

                                                 
206 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, 
p.120. 
207 AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 28. 
208 MIRANDA, Jorge. Sobre a Responsabilidade Internacional. Revista da Fundação Escola Superior do 
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Brasília, ano 10, vol. 20, jul/dez 2002, p. 305. 
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A soberania estatal de cada sujeito de Direito Internacional Público permite que dito 

ente utilize seus recursos naturais da forma que lhe melhor aprouver. Todavia, o direito de 

aproveitamento dos recursos naturais de um Estado não pode se sobrepor aos direitos 

correlatos do outro Estado com quem compartilha estes mesmo recursos. Sendo assim, e por 

ser a responsabilidade o corolário do direito, todos os direitos da ordem internacional têm por 

conseqüência uma responsabilidade internacional que emerge desde que haja algum tipo de 

violação daqueles. 

 

2.6.1. A Soberania Estatal e a Responsabilidade Internacional  

 

A responsabilidade internacional se fundamenta no princípio geral de justiça que 

afirma que todo dano causado injustamente deve ser reparado por quem o causou. É, na 

verdade, um princípio geral do direito que encontra guarida na ordem jurídica internacional 

para proteger a soberania dos Estados com o conseqüente apaziguamento das tensões 

internacionais.  

A responsabilidade figura exatamente como um mecanismo regulador das relações 

mútuas, na qual se deve ter sempre em foco a assunção dos danos causados, podendo ser 

considerada como uma parte essencial do que se poderia considerar como a constituição da 

comunidade internacional209. 

A responsabilidade constitui o “epicentro” de um sistema jurídico: a natureza dos 

direitos, a estrutura das obrigações, a definição das sanções por sua violação, tudo converge e 

se mistura nela em conexões lógicas e de estreita interdependência210. 

                                                 
209 REUTER, Paul. Trois observations sur la codification de la responsabilité internationale des états pour 
fait illicite. In: VIRALLY, Mélanges Michel. Le Droit International au Service de la Paix, de la Justice et du 
Dévellopement. Paris: Éditions A. Pedone, 1991, p. 390. 
210 DUPUY, Pierre-Marie. Le fait générateur de la responsabilité internationale des États. Recueil des Cours. 
Leiden, v. 188, n. 5, 1984, p. 21. 
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O art. 1° do ainda Projeto de Convenção sobre Responsabilidade Internacional 

elaborado pela Comissão de Direito Internacional da ONU assevera que “Todo fato 

internacionalmente ilícito de um Estado acarreta a sua responsabilidade internacional”. E o 

fato ilícito internacional existiria quando: “a) um comportamento, consistindo numa ação ou 

omissão é atribuível em conformidade com o direito internacional; e quando b) este 

comportamento constitua uma violação de uma obrigação internacional”211.  

O pensamento de Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet sobre o fato 

ilícito internacional é que essa definição deve ser válida para todo sujeito de direito 

internacional e podendo-se dizer que a responsabilidade internacional pode ser induzida desde 

que tenha sido cometida uma falta de direito internacional e que essa falta possa ser atribuída 

a um sujeito de direito internacional212. 

O cometimento de um ato internacionalmente reconhecido como ilícito por um 

Estado em desfavor de outro, gera imediatamente o estabelecimento da responsabilidade entre 

ambos, incluindo-se neste contexto a recusa ao cumprimento de uma disposição normativa 

pactuada convencionalmente. A jurisprudência internacional é uníssona neste aspecto, tendo 

inúmeras vezes se manifestado a respeito213. 

Fica, então, demonstrado que a não observância de uma norma jurídica internacional, 

seja ela consuetudinária, principiológica ou convencional gera a obrigação de reparar por se 

                                                 
211 Artigo 3° do Projeto de Convenção sobre Responsabilidade Internacional elaborado pela Comissão de Direito 
Internacional da ONU. 
212 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Direito Internacional Público. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1999, p. 682. 
213 Phosphates in Morocco, Preliminary Objections, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 10, at p. 28. See 
also S.S. .Wimbledon., 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 15, at p. 30; Factory at Chorzów, Jurisdiction, 1927, 
P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21; Factory at Chorzów, Merits, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29. Corfu 
Channel, Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 4, at p. 23. Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, I.C.J. Reports 1986, p. 14, at pp. 142, para. 283, 
149, para. 292. -Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 38, para. 
47. Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I.C.J. Reports 1949, p. 174, at p. 
184. Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, Second Phase, I.C.J. Reports 
1950, p. 221. 
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tratar de uma violação de compromisso internacional, mesmo porque os Estados, ao 

reconhecerem as suas e as soberanias dos outros Estados, adotam, ao mesmo tempo, a 

igualdade jurídica no exercício de todas as prerrogativas inerentes a própria soberania.  

Este pensamento solidariza-se com a definição de responsabilidade internacional do 

Dicionário de Terminologia de Direito Internacional: “Obrigação que incumbe, conforme ao 

direito internacional, ao Estado a que é imputável um ato ou uma omissão contrária às suas 

obrigações internacionais, de dar uma reparação ao Estado que foi vítima ele mesmo, ou na 

pessoa ou bens de seus súditos”214. 

Neste contexto, merece menção as lições do internacionalista espanhol Eduardo 

Jiménez de Arechaga, que afirma que: Sempre que se viola, seja por ação ou omissão, um 

dever estabelecido em qualquer regra de direito internacional, automaticamente surge uma 

relação jurídica nova. Esta relação se estabelece entre o sujeito ao qual o ato é imputável, que 

deve responder mediante uma reparação adequada215. Desta feita, derivado da própria 

soberania que detêm sobre os seus recursos naturais, todos os Estados são completamente 

livres para explorarem e produzirem toda e qualquer jazida de petróleo e/ou gás natural 

localizada em seu território, bem como situada em zonas que possui jurisdição. No entanto, 

em se tratando de reservas petrolíferas e/ou gasíferas comuns a dois ou mais Estados 

soberanos, o Direito Internacional não é indiferente ao fato de que a aplicação de métodos de 

explotação tomados por uma parte afeta as condições de explotação da outra parte, situada no 

território vizinho, e que possui o mesmo direito soberano de aproveitamento216. 

                                                 
214 Unión Académique Internationale. Dictionnaire de la Terminologie du Droit International. Paris : 
Sirey,1960, p. 541. 
215 ARECHAGA, Eduardo Jiménez de. El Derecho Internacional Contemporaneo. Madrid: editorial Tecnos, 
1980, p. 317. 
216 Casos da Plataforma Continental do Mar do Norte (República Federal da Alemanha vs Holanda e Dinamarca 
– Julgamento de Mérito em 20 de fevereiro de 1969, sentença disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=e2&case=51&code=cs&p3=4, acesso em 26 de fevereiro de 2008, p. 
51. 
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Por esta razão que se afirma que a explotação de uma reserva de petróleo e/ou gás 

natural compartilhada entre Estados levada a efeito por apenas uma das partes interessadas 

denomina-se de “explotação unilateral”, a qual constitui um ato internacionalmente ilícito217. 

O ato praticado é considerado ilícito internacional devido ao fato de, ao agir unilateralmente 

na produção em seu território de reserva que ultrapassa os seus limites soberanos, o Estado 

acaba por interferir na produção do outro Estado e, portanto, nos recursos naturais soberanos 

de outrem, perfazendo uma prática lesiva aos direitos do outro Estado. 

A interligação entre os direitos soberanos de um Estado e a responsabilidade 

internacional, in casu, se estabelece a partir do liame existente entre o direito de 

aproveitamento de seus recursos naturais que cada Estado detém e o direito correlato que o 

outro Estado da mesma forma possui, direitos estes intrinsecamente relacionados e 

dependentes.  

Desse modo, a existência de normas internacionais aplicáveis aos depósitos 

transfronteiriços de petróleo e/ou gás, consuetudinárias, principiológicas e convencionais, 

provoca a adoção, por conseqüência lógica, da responsabilidade internacional derivada dos 

direitos soberanos de aproveitamento de cada Estado. A soberania estatal, por assim dizer, 

encontra-se limitada pela soberania do outro. 

A idéia de limitação dos direitos soberanos de um Estado em função dos direitos 

correlatos soberanos de outro não é um pensamento recente, mas sim uma idéia germinada na 

doutrina de autores clássicos, os quais se preocupavam com a obtenção indevida de vantagens 

consideráveis de um Estado sobre outro ao se apropriar de recursos e bens compartilhados218.  

A responsabilidade internacional dos Estados no âmbito do compartilhado de 

reservas petrolíferas e/ou gasíferas é, então, uma derivação lógica do reconhecimento da 

                                                 
217 BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 324. 
218 BOUVET, Jean-Pierre. Op cit. p. 325. 
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existência de normas jurídicas internacionais que regulamentam ditas situações fáticas, uma 

vez que a sua constatação pressupõe a transgressão a alguma obrigação internacional, fato que 

gerará a tipificação da conduta como ilícita. 

Assim, o incremento das relações entre os Estados, principalmente após o período 

pós segunda guerra mundial, demandou uma tomada de maior segurança jurídica para os 

sujeitos estatais em seus relacionamentos interestatais. Conscientes da necessidade de se 

proporcionar estabilidade na condução da vida internacional, os redatores do tratado 

constitutivo da ONU prescreveram a necessidade de se incentivar o desenvolvimento 

progressivo do direito internacional e sua codificação. Para tanto, foi criado no âmbito 

daquela organização, órgão com a missão de dar conseqüência ao disposto na Carta, passando 

a funcionar, em 1949, a Comissão de Direito Internacional (CDI) com essa finalidade219. 

 

2.6.2. A Comissão de Direito Internacional da ONU e a Responsabilidade Internacional 

 

Criada em 1948, a CDI liga-se a Assembléia Geral da ONU e tem como objetivo a 

codificação do Direito Internacional Público (DIP), Direito Internacional Privado e do Direito 

Penal Internacional iniciando estudos e fazendo recomendações, destinando-se a: promover 

cooperação internacional no terreno político e incentivar o desenvolvimento progressivo do 

Direito Internacional  e a sua codificação220. 

A CDI vincula-se a uma proposta não tão recente de organismos internacionais que 

vislumbravam a necessidade de uma maior orientação do direito na esfera mundial, tal 

processo seria alcançado através da codificação de resoluções e normas utilizadas no direito 

                                                 
219 GARCIA, Márcio P. P. Responsabilidade internacional do Estado: atuação da CDI. Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, ano 41, n° 162, abril/junho 2004, p. 274. 
 
 
220 NAÇÕES UNIDAS, Organização das. Carta da Organização das Nações Unidas. Artigo 13. 1.a. 
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consuetudinário.  

A idéia de codificar o Direito Internacional não é nova, desde o Século XVIII surgem 

os primeiros movimentos para a codificação da norma consuetudinária internacional, por 

intermédio da pessoa de Jeremy Betham221 e de entidades privadas222, várias sociedades de 

estudo do direito, bem como vários Estados223 passaram a desenvolver estudos com a 

finalidade de alcançar um denominador comum quanto aos dilemas de proporções 

internacionais que o desafio da codificação colocava224. 

Algumas outras idéias e tentativas não tiveram êxito, tanto no aspecto global quanto 

regional225, havendo certo progresso com a edição do Código de Bustamante, especificamente 

no ramo do Direito Internacional Privado. Porém, foi mesmo a partir do fim da segunda 

guerra mundial e com o advento da Carta da ONU que a atividade jurídica codificadora 

internacional ganhou novo impulso, principalmente provocada pela elaboração de variadas 

convenções internacionais multilaterais. 

Neste diapasão, a temática da responsabilidade internacional vem sendo objeto de 

trabalho por parte da CDI, almejando a sua codificação e seu tratamento de maneira uniforme, 

desde 1949, quando seus membros, em sua primeira sessão, escolheram a matéria para ser 

analisada. 

                                                 
221 Em seus princípios de Direito Internacional (escrito entre 1786-1789), Bentham previu que um código 
internacional, que deveria ser baseado na aplicação de seu princípio da utilidade às relações internacionais, não 
falharia em prover um cenário de paz eterna. Contudo, o próprio filósofo fez pouco para implementar seus 
planos em conformidade com o direito existente entre as Nações. NAÇÕES UNIDAS, Comissão de Direito 
Internacional. Sítio Eletrônico. Disponível em: <http://www.un.org/law/ilc/>. Acesso em: junho de 2006. 
222 Institute de Droit Internacional, da International Law Association e International Law Association (1873), e 
posteriormente em 1927 com a fundação do Harvard Institute for Research in International Law. 
223 Iniciativas que contaram com a atuação dos Estados também tiveram vez, tais como Congresso de Viena 
(1815) e as Conferências de Paz da Haia (1899 e 1907). 
224 Cf OLIVEIRA, Diogo Pignataro et al. Comissão de Direito Internacional (Sobre a Comissão). In: XAVIER, 
Yanko Marcius de Alencar et al. Desenvolvimento, Segurança e Direitos Humanos. EDUFRN: Natal, 2006, p. 
15-18. 
225 Conferência de Haia de 1930 e Projeto Epitácio Pessoa de Código de Direito Internacional Público (1910) na 
esfera regional. 
 
 



 

 

180

Ao longo desses anos, relatores vêm sendo indicados para elaborarem as minutas de 

propostas que entram em discussão no âmbito da Comissão, facilitando e ordenando o 

trabalho da codificação. García Amador foi o primeiro jurista escolhido para tão relevante 

função (entre 1956 e 1961), tendo centrado seus esforços iniciais na responsabilidade do 

Estado por danos causados em seu território à pessoa ou aos bens de estrangeiro. Robert Ago, 

que permaneceu no cargo de relator sobre o assunto de 1963 a 1979, apresentou diversos 

estudos e relatórios, concatenando as idéias e estabelecendo métodos sobre a responsabilidade 

internacional ao oferecer a estrutura tópica que o projeto passaria a ter (origem da 

responsabilidade internacional; conteúdo, formas e graus de responsabilidade internacional; 

aplicação das regras sobre responsabilidade internacional e resolução de controvérsias). Dois 

outros relatores que se seguiram, Willem Riphagen e Arangio-Ruiz, continuaram o 

desenvolvimento da proposição feita por Ago, até chegar-se aos tempos mais recentes, com a 

indicação de James Crawford, a partir de 1998, já com a influência de casos julgados por 

cortes e tribunais internacionais sobre responsabilidade internacional226. 

Então, em 2001, a CDI aprovou o projeto sobre responsabilidade dos Estados por 

atos ilícitos internacionais227, encaminhando-o para a Assembléia Geral da ONU. O projeto 

reflete a codificação de normas costumeiras e de algumas inovações doutrinárias no campo da 

responsabilidade dos Estados, de maneira a evoluírem no que tange aos elementos subjetivo e 

objetivo, a culpa e ao dano, e às conseqüências da prática de atos ilícitos. 

O projeto de 2001 da CDI contemplou, com relação ao elemento subjetivo, o 

chamado princípio da diligência devida228, já que não apenas os atos ilícitos praticados por 

                                                 
226 Casos da Corte Internacional de Justiça: Projeto Gabcíkovo-Nagymaros (Eslováquia vs. Hungria), 1997; e 
Caso Le Grand (Alemanha vs. EUA), 1998. 
227 Disponível em http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf Acesso em 
21 de dezembro de 2007. 
228 FERREIRA, Nuno. A Responsabilidade Internacional: Evolução na tradição. Revista da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa. Coimbra, volume 46, n. 1, 2005, p. 517.  
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órgãos públicos estatais geram a responsabilidade do Estado, mas também a conduta de 

pessoas ou entidades que exerçam poderes em nome e sob a autorização daquele. “O princípio 

da unidade estatal estabelece que os atos e omissões de todos seus órgãos devem ser 

considerados como atos e omissões do Estado para o propósito de responsabilidade 

internacional”229. 

O elemento objetivo na responsabilidade internacional também sofreu diversas 

modificações e inovações para, em 2001, representar o ato ilícito a mera violação ou 

descumprimento de alguma obrigação internacional, consubstanciada em qualquer norma 

jurídica internacional que seja. “Na verdade, a danosidade da violação de uma obrigação não 

depende das suas conseqüências econômicas ou materiais, para além de que a razão última da 

responsabilidade internacional é a violação de um direito de outro Estado. O dano acaba por 

se confundir com a violação da obrigação (...)”230. 

Desse modo, a evolução das relações internacionais, abarcando situações fáticas 

como o compartilhamento de recursos petrolíferos e gasíferos, transfronteiriços por natureza, 

aliadas à crescente cooperação entre os Estados, ao aumento da complexidade dos 

compromissos internacionalmente firmados e ao incessante progresso técnico-científico 

vivido pela sociedade global, impõe a consolidação da regulamentação das questões envoltas 

à responsabilidade internacional, assegurando o fiel cumprimento às normas jurídicas 

internacionais e, conseqüentemente, das obrigações internacionais. 

 

2.6.3. Normas, Obrigação e Ilicitude Internacional   

 

                                                 
229 Comissão de Direito Internacional. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts with commentaries, p. 85, 2001. Disponível em:  
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf Acesso em 08 de março de 2008. 
230 FERREIRA, Nuno. Op cit. p. 521. 
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A construção teórica que se faz acerca da responsabilidade internacional centra-se na 

existência de obrigações internacionais que estão subsumidas à observância irrestrita por parte 

dos sujeitos de Direito Internacional Público. Estas obrigações internacionais, assim, derivam 

naturalmente de normas jurídicas que lhes dão sustentação e fundamentação.  

Por conseguinte, a ilicitude internacional aparece quando uma das obrigações 

internacionais existentes para os sujeitos de DIP são transgredidas ou não cumpridas, seja por 

meio de atos comissivos ou omissivos. O ato ilícito, contrário a alguma norma jurídica 

internacional existente, provoca a necessidade da responsabilização daquele ente que não 

observou certa obrigação que detinha para com outrem, ou ainda para com a sociedade 

internacional como um todo. 

A responsabilidade internacional encontra-se, pois, em estágio latente de aplicação 

até que alguma entidade transgrida alguma obrigação internacional que possui, obrigação esta 

proveniente de uma norma jurídica internacional. As obrigações na esfera internacional 

podem advir: de um tratado ou acordo internacional celebrado entre dois ou mais sujeitos de 

DIP; de uma norma específica de direito internacional consuetudinário; ou ainda de princípios 

gerais de direito reconhecidos pelo direito internacional. 

A obrigação internacional compreendida em acordos e/ou tratados internacionais, 

normas jurídicas internacional por excelência, relativa ao compartilhamento soberano de 

recursos naturais, especificamente petróleo e gás natural, subsumem-se a dois tipos claros de 

pactos firmados entre definidos entes estatais: i) os acordos de unitização internacional e os 

acordos de desenvolvimento compartilhado; e ii) os acordos de delimitação territorial 

geográfica. 

Os primeiros acordos, por mais que possuam objetos, dispositivos e natureza interna 

diferente em função da existência ou não de delimitação territorial acordada prévia e 

formalmente entre as partes, se referem ao estabelecimento de normas condizentes ao 
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aproveitamento de recursos naturais compartilhados pelos dois Estados. No primeiro tipo 

quando se tem a fronteira entre eles estabelecida; no segundo não. 

Nestas situações jurídicas descritas, a normativa internacional se impõe de um modo 

mais evidente e aberto, não encontrando maiores dificuldades de comprovação e de encontro 

da origem da responsabilidade internacional. Isto porque a pactuação das regras que regerão o 

aproveitamento compartilhado dos recursos naturais foram feitas conjuntamente e refletem o 

interesse e a disposição das partes envolvidas em atuarem da forma convencionalmente 

estabelecida.  

A obrigação internacional, quando da celebração de acordos de unitização 

internacional ou de acordos de desenvolvimento compartilhado, se origina da própria vontade 

subscrita consentida das partes envolvidas na celebração do documento jurídico que as 

vinculará até que as causas que prevejam sua extinção de efeitos se concretize. Portanto, 

qualquer não cumprimento com o avençado internacionalmente acarretará a responsabilização 

internacional da parte que assim incorrer, em razão da normativa convencional consentida 

pelas partes. 

O segundo tipo de tratado mencionado, os de delimitação territorial, partem de um 

pressuposto de inexistência do compartilhamento de recursos naturais entre os Estados, porém 

prevê, desde já, se precavendo quanto a eventuais e futuras descobertas, que a ocorrência de 

situações desde tipo ensejarão por parte dos Estados a tomada de medidas que visem a 

pactuação de normas conjuntas, a fim de que seja criado o ambiente normativo cooperativo 

para que se efetue a exploração e produção dos bens compartilhados de maneira conjunta e 

não unilateral. 

Nestes casos, por não ter certeza ainda quanto ao compartilhamento de recursos 

naturais, prevê-se que em isso ocorrendo, as partes estarão obrigadas convencionadas a certas 

condutas. Essa maneira de agir frente a circunstâncias materiais descritas geralmente atinem 
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ao enfrentamento da questão de um modo cooperativo, com vistas à celebração de um acordo 

internacional que regulamento o aproveitamento dos recursos comuns soberanamente. 

Cria-se, desta feita, uma obrigação internacional recíproca de atuar 

cooperativamente, almejando a formulação de um conjunto de regras específicas. O efeito 

dessas disposições convencionais criadoras da obrigação internacional mencionada, não 

possui efeito imediato, ficando condicionada à ocorrência de descobertas sobre o 

compartilhamento de recursos. No entanto, no momento em que a condição se observa 

materialmente, a obrigação internacional das partes passa a existir. 

A norma global enunciada em uma cláusula sobre reservas compartilhadas possui 

realidade obrigacional incontestável, e sua violação acarreta a responsabilidade internacional 

do Estado. A ilicitude resulta das condições gerais que presidem a execução da obrigação 

internacional231. 

É de bom alvitre ressaltar, ainda, que alguns acordos de delimitação territorial 

prevêem cláusulas bastante genéricas para o caso da descoberta de reservas comuns de 

recursos naturais, as quais se limitam a afirmam que as partes agirão no sentido de buscar a 

solução da problemática por meio de negociação, em uma base cooperativa. Outros acordos, 

por sua vez, são mais enfáticos e prevêem que a comunicação de reservas acarreta o dever de 

informação e de consultas reciprocamente, além da eventual necessidade do estabelecimento 

de instituições conjuntas. 

Obviamente que as obrigações internacionais existentes em cada caso podem variar, 

a depender das cláusulas encetadas convencionalmente. Todavia, em face da existência de 

duas regras gerais de Direito Internacional que são usualmente aplicadas aos depósitos 

transfronteiriços de óleo e às disputas por esses depósitos, a da obrigação geral de cooperação 

                                                 
 
231 BOUVET, Jean-Pierre. L’Unité de Gisement. Paris: L’Harmattan, 2004, p. 343. 
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para se chegar a um acordo na exploração e produção de tais depósitos e a da obrigação de 

abstenção da realização de atividades que possam causar danos aos recursos ou ao meio 

ambiente de outros Estados, a não chegada a um acordo que regulamente o aproveitamento 

pode não ensejar a responsabilidade do Estado, porém encontra-se deveras limitada por 

normas costumeiramente adotadas no plano internacional. 

Essas regras gerais encetadas no Direito Internacional aplicável aos recursos naturais 

compartilhados fazem parte de uma opinio juris dos Estados, concebida através da prática 

reiterada da disposição de cláusulas relativas à regulamentação de eventuais situações que 

compreendam o aproveitamento comum de recursos entre dois países que celebram acordos 

de delimitação territorial, assim como através da constante pactuação de acordos de unitização 

internacional e de desenvolvimento compartilhado, não olvidando a elevada importância que 

as resoluções da Assembléia Geral da ONU tiverem neste contexto de formação e 

solidificação de normas consuetudinárias aplicáveis ao caso. 

A observação e constatação da normatividade de normas consuetudinárias aplicáveis 

aos casos de compartilhamento de petróleo e gás levam imediatamente a reflexão jurídica para 

o campo da responsabilidade internacional. A não complacência com ditas normas 

consuetudinárias caracteriza a ilicitude evidente dos atos em pauta, de maneira que atitudes 

tomadas por Estados que contrariem práticas claramente estabelecidas pelos Estados e aceitas 

por eles como condutas normativas gera a responsabilidade dos mesmos perante os outros. 

Ademais, os princípios gerais de direito aplicáveis aos casos de compartilhamento de 

petróleo e gás entre Estados, intrinsecamente ligados à soberania estatal, também formulam 

normas jurídicas que criam obrigações internacionais para os Estados tomarem certas 

medidas, bem como se absterem de outras, que em não se observadas gerarão a 

responsabilização internacional dos mesmos. 
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A territorialidade é um elemento indispensável para a consideração desses princípios 

gerais, de modo a ser constituir os princípios do respeito à soberania, à integridade territorial 

de cada Estado, da não utilização do território de um Estado para fins contrários aos dos seus 

direitos, e do uso de seus bens da maneira que melhor aprouver ao Estado. 

O direito que cada Estado possui de não sofrer abalos em sua integridade territorial 

advém da noção jurídica principiológica relacionada que afirma ser uma violação à soberania 

estatal qualquer ato que atente contra a obrigação internacional de respeitar a independência e 

integridade territorial, bem como as autoridades constituídas, de um modo recíproco entre os 

Estados, estabelecendo uma correlação entre os direitos que cada sujeito estatal possui. 

É bem verdade que o princípio da soberania permanente sobre os recursos naturais se 

coaduna necessariamente com o princípio da integridade territorial, se especializando 

fortemente na situação fática da localização transfronteiriça de petróleo e gás, haja vista a 

dependência que nestes casos existe entre os direitos das partes que detêm recursos comuns. A 

responsabilidade internacional centra-se justamente na imperiosidade do respeito dos direitos 

inerentes e correlatos de cada um. 

Desse modo, a prática de atos unilaterais por parte de um Estado que compartilha 

recursos naturais com outro enseja a sua responsabilidade internacional, em face da ilicitude 

promovida tendo em conta o fato da base principiológica do seu direito soberano de 

aproveitamento encontrar-se relacionado com o mesmo direito de outrem. Não em outro 

sentido que a Resolução 3171, de 1973, da Assembléia Geral da ONU, proclama o dever de se 

abster nas relações internacionais da tomada de atos que atentem contra a integridade 

territorial de qualquer Estado. 

 

2.6.4. Responsabilidade Internacional dos Estados e a Comunicabilidade de Campos 

Petrolíferos e Gasíferos 
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A responsabilidade internacional dos Estados frente à comunicação soberana de 

petróleo e ao gás natural encontra-se subsumida às normas jurídicas abstratas analisadas 

anteriormente, sejam convencionais, sejam consuetudinárias ou principiológicas. 

A prática de atos ilícitos no campo internacional, por conseguinte, a 

responsabilização do agente que incorreu e contribuiu, comissiva ou omissivamente. Assim, 

onde se localizarem obrigações internacionais, derivados de tratados, do costume ou de 

princípios, centrar-se-á também a responsabilidade internacional. 

No caso do compartilhamento de recursos naturais entre Estados soberanos, 

especificamente o petróleo e o gás natural, atos ilícitos podem advir tanto existindo acordo 

internacional regulamentando o aproveitamento do recurso transfronteiriço, quanto na sua 

inexistência, assim como a ilicitude pode ser praticada tanto com relação aos países que 

compartilham os recursos, como a terceiros. 

Existindo acordo internacional determinando a forma pela qual as atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural comuns serão conduzidas (acordo de 

unitização internacional e acordo de desenvolvimento compartilhado), é imprescindível que se 

avalie as disposições convencionadas concernente aos direitos e às obrigações de cada parte, 

inclusive do operador, a fim de estipular sobre qual patamar estará vinculada cada parte para 

efeitos de responsabilidade internacional, seja entre eles mesmos, pela inexecução do 

pactuado, seja por danos a terceiros. 

Qualquer que seja o acordo internacional firmado entre os entes estatais envolvidos, 

dispor-se-á no documento internacional o modo pelo qual cada parte ficará obrigada, a fim de 

que o aproveitamento dos recursos comuns seja efetivado de uma forma mais otimizada. 

Portanto, não cumprindo com alguma determinação convencional, a parte cai na inexecução 

do pactuado por descumprimento ou mora das obrigações dos Estados-partes do acordo, fato 
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que acarreta, em decorrência, a reparação dos danos e prejuízos à outra prejudicada pela 

atuação danosa. 

Evidentemente que por se tratar de atividades com um grau bastante elevado de 

potencial poluidor, as atividades petrolíferas podem gerar danos a terceiros, Estados 

soberanos adjacentes, ou mesmo a embarcações ou empresas privadas localizadas em regiões 

vizinhas. Assim, nos danos a terceiros provocados pela produção conjunta de petróleo e/ou 

gás, prevê-se, usualmente, nos próprios acordos internacionais, a solidariedade da 

responsabilidade internacional, mesmo quando as partes estipulem uma reparação na 

proporção de suas participações.  

A funcionalidade da solidariedade nestes casos reside no fato da impossibilidade da 

divisibilidade dos direitos soberanos antecipadamente e na objetividade inerente que reside na 

responsabilidade em atividades de risco e potencialmente causadoras de danos ambientais, o 

que justifica fartamente a adoção da solidariedade como instrumento jurídico, restando o 

direito de regresso em relação ao ônus da parte que não deu causa ao dano. 

Outra questão relevante que merece atenção quanto à responsabilidade internacional 

na existência de acordos internacional regulamentando a produção dos recursos 

conjuntamente é a concernente à participação do operador da área unitizada. Entre as partes 

será escolhida uma que funcionará como operadora e, assim, conduzirá de maneira diligente, 

idônea e eficiente às operações necessárias à exploração, ao desenvolvimento e à produção de 

petróleo e gás natural, exercendo suas funções conforme as boas práticas da indústria 

petrolífera, segundo o disposto no acordo de unitização.  

Neste sentido, tem-se que o operador não deve incorrer em lucros ou perdas 

conseqüentes de sua atuação como condutor das atividades exploratórias, mas fica 

especialmente responsável pelos danos decorrentes de sua atuação. A sua responsabilidade 

por perdas limita-se, na maioria dos casos, às eventuais ações com dolo ou culpa grave. 
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Enquanto isso, na última hipótese, a da ausência de acordo de unitização na área em 

que existe um depósito de petróleo ou gás comum a dois Estados, provocam-se danos ao outro 

Estado, uma vez que o operador locupleta-se da parte da reserva pertencente ao vizinho, 

gerando, por conseqüência, danos econômicos, ambientais e geológicos. 

Está-se diante da fruição, por parte de um Estado, de seu direito soberano frente aos 

recursos naturais situados em seu território, que finda por interferir no direito soberano de 

outro. Desta feita, o exercício de um direito seu resulta em danos provocados ao mesmo 

direito de outro Estado, de maneira a se poder dizer que houve um abuso de direito. Entende-

se por abuso de direito “o exercício abusivo pelo Estado de uma competência que lhe é dada 

pelo DIP. Este simples ato já constitui um ilícito internacional”232. 

Conforme ensinado por H. Lauterpacht233, o abuso de direito é admitido pelo Direito 

Internacional, na esfera da responsabilidade dos Estados, quando se usa um direito de modo a 

interferir no direito de seus vizinhos. Isto posto, evidente que a prática unilateral de atividades 

de aproveitamento dos recursos naturais compartilhados enseja a responsabilização do ente 

estatal.  

A verificação de tal situação evidencia a prática da regra da captura, situação já 

expurgada na ordem jurídica internacional. Na impossibilidade de acordo de unitização 

compulsório no âmbito internacional, ou qualquer outro instrumento convencional 

semelhante, abre-se a possibilidade de reparação dos danos causados por uma exploração 

predatória em reservatórios que ultrapassem os limites soberanos de Estados aos prejudicados, 

em virtude da ilicitude praticada, caracterizada pela violação de obrigações internacionais 

advindas de normas consuetudinárias e de princípios gerais de direito. 

                                                 
232 MELLO. Celso A. Responsabilidade Internacional do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 163. 
233 LAUTERPACHT H. The function of Law in the International Community. Oxford: Clarendon Press, 
1933, p. 296, apud MELLO, Celso A. Op cit. p. 164. 
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2.7. UNITIZAÇÃO INTERNACIONAL EM ÁREAS OFFSHORE QUE ULTRAPASSEM 

OS LIMITES SOBERANOS DOS ESTADOS PARA EFEITOS DE EXPLORAÇÃO E 

APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS (PETRÓLEO E GÁS NATURAL): O 

POSSÍVEL CASO BRASILEIRO  

 

Os recursos naturais não se encontram submetidos ao alvedrio humano ou da própria 

política no que concerne à sua localização, o que faz com que os mesmos possam se situar em 

regiões transfronteiriços, como o fazem freqüentemente. Assim, as fronteiras internacionais, 

imposições geográficas estabelecidas politicamente, tanto as terrestres quanto as marítimas234, 

muitas vezes não fazem coincidir nas limitações que oferta, a divisão consentânea dos 

recursos naturais encontrados no subsolo.  

Acontece que esses recursos naturais podem não somente se localizar em regiões de 

disputa entre Estados, mas hodiernamente já se pode constatar, com o avanço tecnológico 

surpreendente nas condições de explorabilidade de óleo em regiões ultra-profundas, que os 

hidrocarbonetos podem ir além dos limites soberanos de um Estado soberano no espaço 

marítimo, do mesmo modo que também podem se encontrar na chamada “Área 

Internacional”, que nada mais é do que o espaço marinho onde nenhum Estado exerce 

jurisdição, e, por conseguinte nenhum poder de exploração e produção de petróleo. 

Neste sentido preconizou Paul Tempest: “Fronteiras e energia – o que é entendido 

por fronteiras? A fronteira mais importante nos dias de hoje na indústria petrolífera é a 

mutável fronteira da tecnologia que está ajudando a modificar radicalmente a cara da indústria 

                                                 
234 Compreendendo-se as fronteiras marítimas como as limitações entre Estados dos espaços marítimos sob 
jurisdição deles, bem como as limitações que os Estados possuem com a área denominada patrimônio da 
comunidade internacional, situada em região posterior a qual aqueles possuem direitos de aproveitamento. 
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(…)”.235  

Quanto à produção de recursos na Área Internacional não há discussão alguma, visto 

se tratar tal atividade de competência da Autoridade Internacional236 para geri-la. Todavia, o 

foco atual se debruça sobre uma questão não antes enfrentada e da maior relevância, pois 

pode, a qualquer momento, ter-se no plano fático o seu acontecimento, que é a da 

comunicabilidade de campos petrolíferos pertencentes aos espaços marítimos sob jurisdição 

de um Estado com a de campos situados na Área Internacional, patrimônio comum da 

humanidade.  

O que se tem na verdade quando tal situação acontece, porém entre Estados ou 

mesmo entre particulares dentro de um mesmo Estado (concessionários ou permissionários), é 

a celebração de acordos internacionais ou contratos para produção compartilhada do óleo (de 

unitização ou de desenvolvimento compartilhado) que se encontra sob a propriedade de duas 

pessoas distintas (seja de direito privado, seja de direito público interno, seja de direito 

público externo).  

No caso em tela, tendo em vista a busca por uma produção otimizada do campo e de 

uma elevação no fator de recuperação do mesmo, defender-se-á a celebração de Acordos de 

Unitização Internacional a serem pactuados entre o Estado soberano e a Autoridade 

Internacional, a fim de que se tenha a produção conjunta do campo de petróleo que se 

comunica com regiões de sua jurisdição e de sua administração, respectivamente.  

De acordo com G.H. Blake e R.E. Swarbrick, 36% do fundo marinho está sob 

jurisdições estatais e quase todos os campos marítimos de óleo e gás se encontram nas zonas 

                                                 
235 Tradução pessoal de: “Boundaries and energy – what is meant by boundaries? The most important boundary 
today in the global petroleum industry is the ever-moving boundary of technology which is helping to change 
radically the shape of the industry”. TEMPEST, Paul. Boundaries and Energy - Changing Attitudes of the 
World Petroleum Industry. In: BLAKE, Gerald. Boundaries and energy: problems and prospects. Londres: 
Kluwer Law International, 1998, p. 43. 
236 Ente internacional, integrante da Organização Marítima Internacional, organismo criado por meio da 
Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982. 
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econômicas exclusivas, e aproximadamente 20% das reservas mundiais de petróleo provadas 

se localizam no ambiente marinho, mas essa proporção está crescendo cada vez mais237. É 

então nesse cenário que reside a possibilidade de ocorrência de tipo tão diverso de produção 

compartilhada de petróleo entre um Estado e uma Organização Internacional, dotada de 

personalidade jurídica própria e administradora dos fundos marinhos e da Área Internacional. 

Especificamente na questão atinente à exploração e/ou produção de petróleo e gás 

nessas intricadas regiões na qual se encontram compartilhados reservatórios que pertencem 

tanto a um Estado soberano, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do 

Mar de 1982, como à comunidade internacional, uma vez se tratar a “Área” de toda a região 

que não pertence a nenhum Estado em específico, o modus operandi do aproveitamento 

desses recursos será observado e analisado, com o objetivo que se estipulem as convenientes 

normas jurídicas respeitantes aos Estados e à Autoridade Internacional, destacando a forma 

conjunta de atuação das partes localizadas nesta região transfronteiriça, a divisão dos riscos e 

a repartição dos lucros, enfim, todos os pontos necessários para que se efetive a eventual 

produção de tais recursos.  

 

2.7.1. O Regime Jurídico da Exploração e Produção de Petróleo e Gás em Campos que 

se comunicam entre a Plataforma Continental e a Área Internacional  

 

Uma questão extremamente nova e que se põe atualmente em voga no cenário 

jurídico do petróleo e gás é a de como se solucionaria a questão onde um reservatório de uma, 

ou de ambas riquezas denominadas, se alongassem para fora de um espaço marítimo sob a 

                                                 
237 BLAKE, G.H. e SWARBRICK, R. E. Hydrocarbons and International Boundaries: A Global Overview. 
In: BLAKE, Gerald. Boundaries and energy: problems and prospects. Londres: Kluwer Law International, 
1998, p. 8. 
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jurisdição de um Estado e atingisse o que se proclama como Área Internacional, patrimônio 

comum da comunidade internacional238.  

Não se está aqui a se falar da situação prevista pelo art. 82 da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar239, que trata do aproveitamento da plataforma continental além 

das 200 milhas marítimas, pois esse é o caso onde comprovadamente, pelos critérios 

estabelecidos pela própria Convenção, a plataforma continental de um Estado vai além das 

200 milhas contadas da linha base do mar territorial, ou seja, o prolongamento natural do 

continente ultrapassa esse limite, e devido a esse fato o Estado poderá explotar os recursos 

presentes nessa região que vai além da sua plataforma mediante certas condições, porém 

limitado até o final dela, obviamente. 

O que se coloca em pauta não é esse tipo de exploração, expressamente previsto na 

Convenção, mas sim a exploração e produção de recursos petrolíferos de uma região que se 

                                                 
238 Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982:  
Artigo 136. A área e seus recursos são patrimônio comum da humanidade. 
Artigo 137. Regime jurídico da área e dos seus recursos:  
1-Nenhum Estado pode reivindicar ou exercer soberania ou direitos de soberania sobre qualquer parte da área ou 
seus recursos; nenhum Estado ou pessoa jurídica, singular ou coletiva, pode apropriar-se de qualquer parte da 
área ou dos seus recursos. Não serão reconhecidos tal reivindicação ou exercício de soberania ou direitos de 
soberania nem tal apropriação. 
2-Todos os direitos sobre os recursos da área pertencem à humanidade em geral, em cujo nome atuará a 
Autoridade. Esses recursos são inalienáveis. No entanto, os minerais extraídos da área só poderão ser alienados 
de conformidade com a presente parte e com as normas, regulamentos e procedimentos da Autoridade. 
3-Nenhum Estado ou pessoa jurídica, singular ou coletiva, poderá reivindicar, adquirir ou exercer direitos 
relativos aos minerais extraídos da área, a não ser de conformidade com a presente parte. De outro modo, não 
serão reconhecidos tal reivindicação, aquisição ou exercício de direitos. 
239 Artigo 82. Pagamentos e contribuições relativos ao aproveitamento da plataforma continental além de 200 
milhas marítimas: 
1-O Estado costeiro deve efetuar pagamentos ou contribuições em espécie relativos ao aproveitamento dos 
recursos não vivos da plataforma continental além de 200 milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais 
se mede a largura do mar territorial. 
2-Os pagamentos e contribuições devem ser efetuados anualmente em relação a toda a produção de um sítio após 
os primeiros cinco anos de produção nesse sítio. No sexto ano, a taxa de pagamento ou contribuição será de 1% 
do valor ou volume da produção no sítio. A taxa deve aumentar 1% em cada ano seguinte até ao décimo segundo 
ano, e daí por diante deve ser mantida em 7%. A produção não deve incluir os recursos utilizados em relação 
com o aproveitamento. 
3-Um Estado em desenvolvimento que seja importador substancial de um recurso mineral extraído da sua 
plataforma continental fica isento desses pagamentos ou contribuições em relação a esse recurso mineral. 
4-Os pagamentos ou contribuições devem ser efetuados por intermédio da Autoridade, que os distribuirá entre os 
Estados Partes na presente Convenção na base de critérios de repartição equitativa, tendo em conta os interesses 
e necessidades dos Estados em desenvolvimento, particularmente entre eles, os menos desenvolvidos e os sem 
litoral. 
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encontra sob a administração da Autoridade Internacional; de uma região onde não somente a 

Autoridade tem poderes de regular e controlar, porém numa região onde os Estados soberanos 

também detêm poderes, devido ao fato dessas reservas de óleo se localizarem em regiões 

transfronteiriças de domínio de ambas as entidades sujeitos do Direito Internacional Público. 

A questão da exploração dos recursos minerais do fundo do alto mar, entre eles o 

petróleo e o gás, é uma questão já enfrentada pela Convenção das Nações Unidas sobre 

Direito do Mar de 1982. Esta norma jurídica internacional estipula que a exploração e a 

produção serão feitas conforme os ditames previstos em seu interior, criando assim um 

mecanismo fechado e complexo no que atine à execução destas atividades240, estabelecendo 

peculiaridades e premissas indispensáveis para o exercício de tais atividades sob o comando 

da Autoridade Internacional.  

                                                 
240 Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar de 1982: Artigo 150. Políticas gerais relativas às 
atividades na área: 
As atividades na área devem ser realizadas tal como expressamente previsto na presente parte de modo a 
fomentar o desenvolvimento harmonioso da economia mundial e o crescimento equilibrado do comércio 
internacional e a promover a cooperação internacional a favor do desenvolvimento geral de todos os países, 
especialmente dos Estados em desenvolvimento e com vista a assegurar: 
a) O aproveitamento dos recursos da área; 
b) A gestão ordenada, segura e racional dos recursos da área, incluindo a realização eficiente de atividades na 
área e, de conformidade com os princípios de conservação, evitando desperdícios desnecessários; 
c) A ampliação das oportunidades de participação em tais atividades, em particular de forma compatível com os 
artigos 144.° e 148.°; 
d) A participação da Autoridade nas receitas e transferência de tecnologia à empresa e aos Estados em 
desenvolvimento, tal como disposto na presente Convenção; 
e) O aumento da disponibilidade dos minerais provenientes da área, na medida necessária para, juntamente com 
os obtidos de outras fontes, assegurar o abastecimento aos consumidores de tais minerais; 
f) A formação de preços justos e estáveis, remuneradores para os produtores e razoáveis para os consumidores, 
relativos aos minerais provenientes tanto da área como de outras fontes, e a promoção do equilíbrio a longo 
prazo entre a oferta e a procura; 
g) Maiores oportunidades para que todos os Estados Partes, independentemente do seu sistema social e 
econômico ou situação geográfica, participem no aproveitamento dos recursos da área e na prevenção da 
monopolização das atividades na área; 
h) A proteção dos Estados em desenvolvimento no que se refere aos efeitos adversos nas suas economias ou nas 
suas receitas de exportação, resultantes de uma redução no preço de um mineral afetado ou no volume de 
exportação desse mineral, na medida em que tal redução seja causada por atividades na área, como previsto no 
artigo 151.°; 
i) O aproveitamento do patrimônio comum em benefício da humanidade em geral; 
j) Que as condições de acesso aos mercados de importação de minerais provenientes dos recursos da área e de 
importação de produtos básicos obtidos de tais minerais não sejam mais vantajosas que as de caráter mais 
favorável aplicadas às importações provenientes de outras fontes. 
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É necessário enfatizar, contudo, que não é este o objeto aqui desenhado. Apenas se 

demonstrará como está disposto atualmente o regramento jurídico para o aproveitamento de 

recursos de áreas sob controle da Autoridade. O intuito da análise é o de buscar a adequação e 

a integração dos sistemas internos dos Estados com quem a Autoridade Internacional 

compartilha petróleo e gás natural, justamente com a própria Autoridade, a fim de permitir 

que se possa elaborar um mecanismo jurídico de solução dos fatos que aqui se delineiam.  

Leciona Seyom Brown et al241 que “(…) muitos dos depósitos potenciais de 

hidrocarbonetos se acham em áreas reivindicadas por vários países”. A solução para esses 

casos é, como já foi dito alhures, a celebração de acordos de unitização internacional ou de 

produção compartilhada entre os Estados soberanos envolvidos. No entanto, complementa o 

mesmo autor, na mesma obra que: 

 
mesmo as regiões mais profundas da plataforma submarina, aquelas localizadas além do que é 

convencionalmente considerado como plataforma continental, podem estar saturadas de 
hidrocarbonetos. Os oceanógrafos estão explorando agora indícios de depósitos consideráveis nas 
regiões mais profundas do oceano, onde se encontravam inicialmente os continentes.242 
 

Em razão disso, não obstante os casos de unitização de petróleo entre Estados 

soberanos e as longas discussões travadas acerca da exploração e produção, ou seja, do 

aproveitamento dos recursos minerais do fundo marinho do alto mar, pode-se vislumbrar uma 

nova querela que, sem dúvida alguma, provocará sérias discussões no âmbito jurídico 

relacionado, principalmente, com o ramo do Direito do Mar e do Direito Petrolífero 

Internacional. Essa situação vislumbrada nada mais é do que a comunicação ou o 

compartilhamento de reservatórios entre duas ou mais entidades sujeitos de Direito 

Internacional Público.  

                                                 
241BROWN, Seyom et al. Regimes para o Oceano, o Espaço Exterior e as Condições Climáticas – Por um 
regime comum de exploração e controle. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 92. 
242 BROWN, Seyom et al. Op cit., p. 95. 
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De um lado figurará um ou mais Estados soberanos, e de outro a comunidade 

internacional, proprietária indiscutível do alto mar e de seu fundo marinho, patrimônio 

comum da humanidade. 

 

2.7.2. Espaços Marítimos sob Jurisdição Nacional 

 

É indispensável, pois, que seja tratado, mesmo que superficialmente, de algumas 

conceituações jurídicas que terminam por ter referência direta com o presente estudo. A 

primeira delas é a de mar territorial; a segunda a da zona contígua; a terceira da zona 

econômica exclusiva; e a quarta da Plataforma Continental. Nesses espaços, que serão 

perfunctoriamente analisados de acordo com as normas internacionais vigentes, prevalecem 

os poderes soberanos estatais de aproveitamento de petróleo e gás natural e, por isso, 

nenhuma questão se põe quanto à sua utilização. Servirá apenas de identificação e de 

parâmetro para se conjeturar a feição da norma jurídica para a qual estamos voltados (um 

Tratado Internacional entre um Estado soberano e a Autoridade Internacional para a produção 

conjunta de petróleo), bem como servirá também para guiar e orientar geograficamente acerca 

dos limites jurídicos internacionais marítimos das fronteiras dos Estados, ou seja, dos limites 

de atuação dos poderes soberanos dos mesmos. 

No mar territorial243 o Estado detém direitos soberanos sobre o mesmo, tendo apenas 

limitado estes direitos no que tange ao instituto da passagem inocente de navios oriundo do 

                                                 
243 Convenção sobre Direito do Mar de 1982: 
Artigo 2.º Regime jurídico do mar territorial, seu espaço aéreo sobrejacente, leito e subsolo 
1-A soberania do Estado costeiro estende-se além do seu território e das suas águas interiores e, no caso de 
Estado arquipélago, das suas águas arquipelágicas, a uma zona de mar adjacente designada pelo nome de mar 
territorial. 
2-Esta soberania estende-se ao espaço aéreo sobrejacente ao mar territorial, bem como ao leito e ao subsolo deste 
mar. 
3-A soberania sobre o mar territorial é exercida de conformidade com a presente Convenção e as demais normas 
de direito internacional. 
Artigo 3.° Largura do mar territorial 
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direito costumeiro, ou seja, nada que interfira na exploração e produção de petróleo e gás. 

Importante lição concernente exatamente a esses direitos detidos nesse espaço marítimo 

colhe-se de Fiorati quando diz: 

 
Nota-se que os direitos soberanos dos Estados relativamente ao mar territorial têm 

fundamentalmente conteúdo econômico, visando a exploração, preservação, conservação e gestão dos 
recursos vivos e não vivos, bem como a adoção de regras preventivas à ocorrência de poluição 
marítima, fiscal, de segurança, sanitária e de navegação244. 
 

A figura jurídica da zona contígua245 no Direito do Mar originou-se em 1958 com a 

1° Conferência sobre Direito do Mar das Nações Unidas, em face do desejo dos países de 

garantir a sua segurança e fazer valer seus regulamentos fiscais e sanitários. Dúvidas existem 

acerca do regime jurídico dessa região marítima, se é ela parte do mar territorial ou do alto-

mar. Válida a lição trazida a nós novamente por Jete Jane Fiorati ao tratar do assunto, 

entrelaçando-o com as demais regiões marítimas:  

 
com a criação da zona econômica exclusiva e com a disciplina jurídica consentânea às novas 

realidades econômicas a que foi submetida a plataforma continental, determinados espaços 
geográficos próximos à costa passaram a sofrer a disciplina jurídica de mais de um instituto. Torna-se 
imperioso enfatizar as notas dissonantes entre cada uma das três figuras jurídicas246. 
 

A zona contígua e plataforma continental, assim como o mar territorial são institutos 

que existem ipso facto e ab initio. Isso quer dizer que não necessitam eles de regulamentação, 

                                                                                                                                                         
Todo o Estado tem o direito de fixar a largura do seu mar territorial até um limite que não ultrapasse 12 milhas 
marítimas, medidas a partir de linhas de base determinadas de conformidade com a presente Convenção. 
244 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. 79-80. 
245Convenção sobre Direito do Mar de 1982:  
Artigo 33° 
1-Numa zona contígua ao seu mar territorial, denominada «zona contígua», o Estado costeiro pode tomar as 
medidas de fiscalização necessárias a: 
a) Evitar as infrações às leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu território ou no 
seu mar territorial; 
b) Reprimir as infrações às leis e regulamentos no seu território ou no seu mar territorial. 
2-A zona contígua não pode estender-se além de 24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de base que 
servem para medir a largura do mar territorial. 
 

246 FIORATI, Jete Jane. Op cit. p. 88-89. 
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proclamação ou declaração estatal alguma para poderem existir. São criações jurídicas 

internacionais compulsórias que existem inicialmente por si sós, ao contrário da zona 

econômica exclusiva. 

Todavia, nem a zona contígua e nem a zona econômica exclusiva fazem parte do 

território soberano dos Estados, tendo sido somente assim expressamente definidos 

juridicamente pela Convenção de Montego Bay o mar territorial e a plataforma continental. 

Mas a maior diferença entre a zona contígua e os outros espaços marítimos sob a jurisdição 

dos Estados diz respeito às funções que cada uma exerce. 

A zona contígua tem uma função administrativo-repressiva, visando ao interesse 

público do Estado, enquanto que a plataforma continental e a zona econômica exclusiva 

possuem como função a explotação dos recursos vivos e minerais do mar, tendo caráter 

nitidamente econômico e não administrativo.    

O conceito do que viria a ser o que hoje se denomina zona econômica exclusiva247 

foi fruto de incessantes e acalorados debates, proclamações e intervenções estatais no 

ambiente marítimo, terminando por ser este instituto uma saída jurídica para os conclaves que 

existiam desde a 1° Conferência sobre Direito do Mar. Ao invés de se ter aumentado o mar 

territorial por meio da Convenção (atitude típica unilateral exercida por diversos países nos 

anos seguintes a 1958), se previu o estabelecimento de uma região instituída juridicamente 

                                                 
247 Convenção sobre Direito do Mar de 1982: 
Artigo 56.° Direitos, jurisdição e deveres do Estado costeiro na zona econômica exclusiva 
1-Na zona econômica exclusiva, o Estado costeiro tem: 
a) Direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, conservação e gestão dos recursos naturais, 
vivos ou não vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo e no que se refere a 
outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da zona para fins econômicos, como a produção de 
energia a partir da água, das correntes e dos ventos; 
b) Jurisdição, de conformidade com as disposições pertinentes da presente Convenção, no que se refere a: i) 
Colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; ii) Investigação científica marinha; iii) 
Proteção e preservação do meio marinho; 
c) Outros direitos e deveres previstos na presente Convenção. 
Artigo 57. Largura da zona econômica exclusiva 
A zona econômica exclusiva não se estenderá além de 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais 
se mede a largura do mar territorial. 
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que reconhecesse aos Estados costeiros a faculdade de estabelecer uma zona além do mar 

territorial na qual se exerceriam direitos soberanos sobre os recursos naturais para a sua 

exploração e aproveitamento.    

A zona econômica exclusiva, então, assumiu a feição de uma região que adotaria um 

regime jurídico distinto do regime do alto mar e do mar territorial, constituindo-se num 

espaço marítimo independente. O que se viu foi a formação de uma região que se consagraria 

por um regime jurídico sui generis, bipartido entre espaço marítimo sujeito à disciplina 

jurídica dos Estados, nos quais estes possuem a soberania e a jurisdição, e alto mar no que se 

refere à navegação e ao sobrevôo.  

Contudo, nenhuma implicação jurídica atinente à explotação de petróleo na análise 

desses espaços marítimos se faz necessário, uma vez que o exercício de tais atividades pelos 

Estados nessas regiões se configuram atividades altamente normais e plenamente de acordo 

com as normas internacionais vigentes. A questão maior é aquela que ocorre quando se 

transcende os limites da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental, dependendo 

do caso. 

Depende porque há, em certos Estados costeiros, a não existência de plataforma 

continental que ultrapasse as 200 milhas (maioria deles), então até aí irão os seus limites 

soberanos, que se confundem com os limites geográficos da plataforma continental, bem 

como com os da zona econômica exclusiva (se estiver o Estado proclamado a sua e essa for de 

200 milhas). Assim como há certos países que possuem plataformas continentais que vão 

além das 200 milhas, podendo se ir até as 350 milhas e também há outros em que não se 

proclamou a zona econômica exclusiva de 200 milhas. 

A área que vai além do mar territorial de um Estado, região em que este tem direitos 

soberanos plenos, e que se coloca como continuação natural do continente terrestre no oceano 

é a região denominada de plataforma continental. É muito mais que uma definição geológica e 
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que necessitou ser dilapidada juridicamente para que pudesse ser comum a todos e observada 

como regra internacional e não como decisão unilateral de cada Estado, como já fora outrora.  

Neste diapasão, procurou-se dentro dos debates enfrentados pela Conferência 

Internacional que deu origem à Convenção de Montego Bay, um consenso sobre uma 

conceituação jurídica comum a todos para que pudesse uniformizar o que seria efetivamente 

plataforma continental, como forma de garantir a todos os países os mesmos direitos de 

aproveitamento de suas plataformas, bem como garantir a estipulação do “além das 

jurisdições estatais”, ou seja, daquela região que não teria sobre ela nenhuma soberania 

exercendo poderes algum. 

O art. 76 da supramencionada Convenção então definiu que a plataforma continental 

de um Estado costeiro compreende o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem 

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

terrestre, até ao bordo exterior da margem continental ou até uma distância de 200 milhas 

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

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

Até então, nenhum problema à vista. Ocorre que alguns países, entre eles o próprio 

Brasil, possuem plataformas continentais que vão, natural e geologicamente, além daquilo que 

preconiza a Convenção de Montego Bay. Ou seja, a plataforma continental, geologicamente 

se situa além das 200 milhas marítimas da linha de base do mar territorial. Para estes casos, a 

referida Convenção excepcionou algumas situações, ditando que informações sobre os limites 

da plataforma continental, além das 200 milhas marítimas das linhas de base a partir das quais 

se mede a largura do mar territorial, devem ser submetidas pelo Estado costeiro à Comissão 

de Limites da Plataforma Continental, com base numa representação geográfica eqüitativa. 

Essa comissão fará recomendações aos Estados costeiros sobre questões relacionadas com o 

estabelecimento dos limites exteriores da sua plataforma continental.  
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Os limites da plataforma continental estabelecidos pelo Estado costeiro com base 

nessas recomendações serão definitivos e obrigatórios. O parágrafo 9° do art. 76 da 

Convenção reza ainda que:  

 
O Estado costeiro deve depositar junto do Secretário-Geral das Nações Unidas mapas e 

informações pertinentes, incluindo dados geodésicos, que descrevam permanentemente os limites 
exteriores da sua plataforma continental. O Secretário-Geral deve dar a esses documentos a devida 
publicidade. 
 

Sendo assim, o Brasil foi um dos poucos países a desenvolverem estudos neste 

sentido com o fim de se enquadrar nessas disposições internacionais e ver sua plataforma 

continental aumentada. Foi então que foi elaborado o Plano de Levantamento da Plataforma 

Continental Brasileira, o Projeto LEPLAC. 

O LEPLAC é o programa do governo brasileiro cujo objetivo é estabelecer, no seu 

enfoque jurídico, o limite da plataforma continental além do limite das 200 milhas da zona 

econômica exclusiva de conformidade com os critérios estabelecidos pela Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ratificada em 22/12/1988 pelo Brasil. Estabelecer a 

área oceânica além do limite marítimo das 200 milhas da Zona Econômica Exclusiva, na qual, 

nos termos da Convenção, o Brasil exercerá direitos exclusivos de soberania para a 

exploração e o aproveitamento dos recursos naturais do leito do mar e do subsolo dessa área 

da plataforma continental situada além das 200 milhas é o fim maior colimado pelo Brasil e 

albergado legalmente. 

Se essa confirmação por parte das Nações Unidas realmente acontecer, o Brasil e os 

países que conseguirem êxito em tal pleito provavelmente não terão, ao menos em curto prazo 

de tempo, problemas a enfrentar na seara que se descortina no estudo em apreço, uma vez que 

com a extensão da plataforma continental, os por ventura reservatórios que se comunicavam 

com o alto mar e iam além da plataforma, agora passam a fazer parte dela. A menos que 
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tenham eles dimensão tal que, ainda sim continuem a se comunicar ou mesmo que se 

descubram outros que assim sejam. 

Caso não logre êxito em seu intento, esses países, bem como os demais que não 

requisitaram ou elaboraram tais estudos, com certeza poderão ver factualmente essas 

situações ocorrerem, sem ter inicialmente uma resposta jurídica para tanto, ressalvando-se os 

casos do art. 82 da Convenção, obviamente. 

 

2.7.3. Espaço Marítimo sob Jurisdição Internacional: A Área 

  

A Convenção de Montego Bay criou uma denominação para aquela região que vai 

além dos poderes soberanos dos Estados, ou seja, a região que não se encontra sob o manto de 

nenhum ordenamento jurídico específico por se tratar de uma área que está além dos limites 

da zona econômica exclusiva e da plataforma continental dos Estados. Esta região que ficou 

denominada como “Área” é considerada, de antemão, como patrimônio comum da 

humanidade, não sendo facultado a nenhum Estado o direito de poder reivindicar ou de 

exercer soberania ou direitos de soberania sobre qualquer parte da área ou seus recursos, o 

que quer dizer também que nenhum Estado ou pessoa jurídica, singular ou coletiva, pode 

apropriar-se de qualquer parte da área ou dos seus recursos. 

Da mesma forma com que a Convenção de Montego Bay criou e deu um tratamento 

jurídico para o espaço marítimo sob jurisdição estatal, dividindo-o em zonas, cada uma com 

suas funções e regramentos peculiares, a Convenção de 1982 também criou uma região, 

disciplinando-a juridicamente, que não estava submetido a qualquer poder estatal, exatamente 

por se tratar de uma região que era de interesse de todos os países e não apenas de um ou de 

outro. Foi então que se desenvolveu a tese lançada pelo embaixador de Malta, Arvid Pardo, 

em discurso na Assembléia Geral das Nações Unidas em 1967, do fundo marinho e das 
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regiões que vão além dos limites de jurisdições nacionais serem considerados como 

patrimônios comuns da humanidade. 

Em face de ter sido colocado de tal maneira, pondo-se a Área sob os auspícios da 

comunidade internacional e tão somente a ela submetida, necessitar-se-ia que se criasse uma 

organização ou uma entidade internacional que congregasse todos os interesses da 

comunidade internacional, a fim de que pudesse ela gerir aquele tão valioso patrimônio 

comum da humanidade, e que pudesse disciplinar e arregimentar os seus múltiplos usos pelos 

Estados, tal como a explotação de seus recursos que a própria Convenção denominou-os, no 

seu art. 133, a) e b)248. Foi a necessidade de regulamentar a racionalidade e a equitatividade 

no uso e na explotação de recursos nas áreas comuns da humanidade que levou os Estados a 

instituírem o regime jurídico dos fundos marinhos. 

Geograficamente, os limites da área coincidem com os limites exteriores da 

plataforma continental, que são estabelecidos conforme critério batimétrico, ou geográfico, de 

200 milhas, variável até 350, critério isobárico, que verifica a profundidade até 2.500m e 

critério geológico, dado pela possibilidade de instituição de limites que abranjam a existência 

de rochas sedimentares, afora os casos de acordo para delimitação de plataformas adjacentes 

ou vis-à-vis249. 

 

2.7.4. A Autoridade Internacional 

 

Desta feita, objetivou-se a criação da chamada Autoridade Internacional que 

exerceria o papel de ente regulamentador, fiscalizador e gestor, realizando indiretamente, 

                                                 
248 Art. 133. Para efeitos da presente parte: a) “Recursos” significa todos os recursos minerais sólidos, líquidos 
ou gasosos in situ na área, no leito do mar ou no seu subsolo, incluindo os nódulos polimetálicos; b) Os recursos, 
uma vez extraídos da área, são denominados “minerais”. 
249 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. 259. 
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através da Empresa, a atuação na exploração de recursos minerais. Essa Empresa é um órgão 

da Autoridade vislumbrada unicamente com esse fim de realizar diretamente as atividades na 

Área.  

Todos os direitos sobre os recursos da área pertencem à humanidade em geral, em 

cujo nome atuaria a Autoridade. Estava, assim, criado, pela comunidade internacional, um 

arcabouço jurídico necessário ao controle, fiscalização, preservação e quiçá aproveitamento 

do fundo marinho das regiões de águas internacionais.  

A Autoridade é a entidade juridicamente competente para o exercício dessas 

importantes funções, congregando os interesses da comunidade internacional e exercendo, 

direta ou indiretamente, a atividade de aproveitamento dos recursos da Área. 

 

2.7.5. Desenvolvimento Compartilhado entre a Autoridade Internacional e o Estado 

Soberano no caso de Comunicação de Campos Petrolíferos em região sob jurisdição 

deste com região administrada por aquele 

 

Em acontecendo o que por diversas vezes já fora explicitado, tal seja, a comprovação 

da existência de um campo de petróleo marinho que ultrapasse o espaço marítimo sob 

jurisdição estatal, e que o mesmo se estenda até a região denominada de Área, sob controle e 

administração da Autoridade Internacional, construir-se-á uma tese jurídica, até porque tal 

fato nunca se verificou factualmente, na qual se sustentará a idéia de desenvolvimento 

compartilhado desse campo, ou seja, de unitização da área a fim de que seja criada uma nova 

entidade, uma espécie de joint venture, com o fito de que seja o campo explorado de uma 

maneira mais otimizada do que se fosse unicamente por uma das partes apenas.  

Essa tese encontra substrato e se solidifica unicamente através de um instrumento 

legal que possa estabelecer direitos e obrigações para ambas as partes com o intuito de se ver 
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realizado o fim maior previsto nesse Tratado, nessa norma internacional. Tendo isto sido 

colocado perfunctoriamente, tem-se que as partes desse instrumento seriam: o Estado 

soberano envolvido e a Autoridade Internacional, organização internacional com 

personalidade jurídica própria e com poderes para efetuar tal mister. 

O Artigo 157 da Convenção, que trata da natureza e dos princípios fundamentais da 

Autoridade atesta que “a Autoridade tem os poderes e as funções que lhe são expressamente 

conferidos pela presente Convenção e que terá os poderes subsidiários, compatíveis com a 

presente Convenção que sejam implícitos e necessários ao exercício desses poderes e funções 

no que se refere às atividades na área”. 

E o art. 162, que fala dos poderes e funções do conselho da autoridade estatui que o 

conselho, órgão executivo da Autoridade, tem o poder de estabelecer, de conformidade com a 

Convenção e as políticas gerais estabelecidas pela assembléia, as políticas específicas a serem 

seguidas pela Autoridade sobre qualquer questão ou assunto de sua competência. 

Infere-se de tais disposições que a Autoridade pode sim celebrar Tratados de 

Unitização Internacional, desde que previamente aprovados pelo seu órgão executivo, o 

Conselho, uma vez que esse instrumento jurídico se configuraria como um meio para que a 

autoridade exercesse seus poderes na Área. A execução do Acordo, entretanto, ficaria a cargo 

de uma joint venture a ser formada entre a Empresa e o Estado soberano, albergando uma 

gama de institutos jurídicos diversos com o mesmo fim colimado, a explotação de petróleo da 

área unitizada.  

A justificativa que se impõe é a de que a fonte geradora de direitos e obrigações para 

a explotação de petróleo e gás em um campo marítimo que se localiza entre regiões sob 

jurisdição estatal e sob administração da Autoridade é mesmo o Acordo de Unitização 

Internacional a ser pactuado entre essas duas partes, ambas sujeitos de Direito Internacional 

Público e plenamente capazes de tal intento. 
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O questionamento maior se faz quanto à operacionalização desse acordo, ou seja, 

quanto à sua implementação na prática, em face dos sistemas de exploração dos recursos da 

Área utilizados pela Autoridade e executados pela Empresa. Esse instrumento jurídico, 

produzido no seio da comunidade internacional e revestido de tamanha importância para a 

produção otimizada do campo, para a elevação do fator de recuperação do mesmo e para o 

meio-ambiente de toda região, que não verá implantada a regra da captura como paradigma, 

pretende ser muito mais do que um instituidor de direitos e obrigações. Pretende ser num 

futuro próximo um marco no Direito do Mar, tendo em vista os avanços tecnológicos e as 

elevadas descobertas de hidrocarbonetos em águas cada vez mais distantes. 
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3. A RECEPÇÃO, APLICAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ACORDOS DE UNITIZAÇÃO 

INTERNACIONAL NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO E O PAPEL 

DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. 

 

Os acordos internacionais de unitização na área de petróleo e gás, celebrado entre 

Estados soberanos, ou ainda entre estes e uma organização internacional, são considerados 

normas jurídicas emanadas e integradoras do ordenamento jurídico internacional que 

correspondem a um dos mecanismos possíveis a serem efetivados para se responder à situação 

fática do compartilhamento de recursos naturais entre sujeitos de Direito Internacional 

Público. 

Neste diapasão, a Unitização Internacional é entendida como um tratado 

internacional que objetiva a consolidação de negócio jurídico entre sujeitos internacionais de 

múltiplas áreas ou blocos, a fim de permitir que o campo seja eficientemente explorado dentro 

da perspectiva unitária, utilizando-se da divisão de custos e rendimentos, através do 

estabelecimento de joint ventures que realizarão as atividades, de maneira conjunta a ter todo 

o regramento específico consolidado pelas disposições convencionais que deverão ser 

aplicadas e executadas pelas partes envolvidas na conformidade dos seus ordenamentos 

jurídicos internos, especialmente no que concerne às normas constitucionais voltadas à 

integração do Direito Internacional ao Direito interno, bem como as demais normas, 

constitucionais e/ou infraconstitucionais, relacionadas com a exploração e a produção de 

petróleo e gás. 

A Unitização Internacional torna-se globalmente relevante quando permite o 

eficiente controle da exploração descontrolada de petróleo ou gás e estabelece liames 

jurídicos complexos entre Estados que passam a ter suas explorações e produções de recursos 

compartilhados sob o controle das normas do ordenamento jurídico internacional, para que se 
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possa construir e consolidar uma nova prática internacional, porém que necessitam 

inelutavelmente possuir uma consentânea integração com os direitos internos dos Estados 

envolvidos.  

As dificuldades oriundas da análise da integração, aplicação e execução de tratados 

internacionais voltados para o regramento da exploração e produção de recursos naturais 

compartilhados entre sujeitos de Direito Internacional Público, quando um deles é a República 

Federativa do Brasil, remonta a quatro questões principais: i) inexistência de participação por 

enquanto de documento jurídico internacional deste tipo pelo Brasil; ii) elevado grau de 

singularidade inerente e a presença de peculiaridades que envolvem tais acordos 

internacionais, dificultando por demais a sua execução; iii) existência de um sistema 

constitucional brasileiro de integração das normas internacionais com as internas inócuo, 

omissivo e ineficaz; e iv) necessidade da visão do problema também sob o prisma das 

competências constitucionais condizentes ao petróleo e gás natural, assim como todo o 

regramento legal e infralegal a respeito.  

Além dos fatores jurídicos internacionais que permeiam a análise desses Acordos, 

como são exemplos, a delimitação de soberanias e jurisdições, a questão da exploração em 

águas ultra profundas e o estudo dos tratados que fundamentam os acordos de unitização, 

entre outros, aspectos jurídicos internos constitucionais relativos à sua integração e à sua 

execução são imprescindíveis para que se tenha a devida e correta aplicação dos objetivos 

traçados no documento jurídico internacional original.  

Desta feita, afora as análises acerca das teorias que explicam a integração do Direito 

Internacional com o Direito Interno, dos sistemas constitucionais existentes, da forma adotada 

ao logo dos tempos pelas constituições brasileiras, incluindo-se a atual Constituição Federal 

de 1988, assim como de toda a processualística constitucional brasileira, seja ela positivada, a 

jurisprudencial e a doutrinária, voltada para a integração das normas convencionais 
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internacionais ao ordenamento pátrio, é imprescindível salientar por meio de análise detida o 

papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) neste contexto, 

em virtude da observância devida às suas competências constitucionais e legais, fato que 

destaca sua relevada importância para a concretização de tais acordos internacionais no Brasil, 

uma vez que se demonstra necessária a elaboração da regulamentação específica para a 

execução dos Acordos de Unitização Internacional que têm o Brasil como parte. 

Tendo em vista o delineado, a pesquisa deverá responder ao seguinte questionamento 

principal: como se efetivará a integração, a aplicação e a execução dos acordos de unitização 

internacional diante do sistema constitucional brasileiro? E qual seria, então, o papel da ANP?  

 

3.1. INTEGRAÇÃO ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E O DIREITO INTERNO: 

TEORIAS 

 

O Estado sempre foi ao longo da história o principal, e por vezes o único, sujeito de 

Direito Internacional Público. Por essa razão, o seu papel e a sua relevância para a confluência 

das normas internacionais com as normas internas sempre foi encarada como uma matéria 

exclusivamente constitucional de cada país. 

Contudo, com o intenso e incontornável processo contemporâneo de globalização, os 

Estados passaram a se constituir como agentes centrais de discussões centradas na redefinição 

do papel do Estado no mundo contemporâneo, deveras influenciadas pela explosão de normas 

convencionais internacionais proclamadas na metade última do século XX, além da profusão 

de instituições e organismos de Direito Internacional Público, que conjuntamente gerariam 

aparente e indiretamente a diminuição do poder do Estado. 

A soberania estatal não pode e nem se encontra diminuída em face do crescimento 

normativo e institucional do Direito Internacional Público. A emergência, no plano 
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internacional, de um contexto de integração política, econômica e social mais acentuado, do 

qual decorre, necessariamente, o incremento do sistema de Direito Internacional Público, não 

implica, todavia, a rejeição do primado da soberania do Estado ou mesmo a perspectiva da 

perda de sua condição de ente basilar na estruturação política do planeta250. 

A problemática reside na estruturação de normas constitucionais internas dos países 

que alberguem um eficaz processo de integração internacional, isto porque os Estados 

aumentaram demasiadamente seus consentimentos a compromissos internacionais, no entanto 

não estão ainda preparados para todas as instrumentalidades necessárias a assegurar o 

completo e irrestrito respeito aos mesmos nos seus âmbitos internos251. 

O que de fato ocorre com os Estados na contemporaneidade não é o enfraquecimento 

de seu poder normativo, mas sim um efetivo exercício da soberania estatal que lhes são 

inerentes, de forma a assumir compromissos na esfera internacional e, por conseguinte, 

adquirindo responsabilidades. 

Desse modo, a soberania não se limita à definição materializada na concepção de seu 

próprio ordenamento jurídico, mas também, e de modo crescente, na participação livre e 

independente na edificação de um ordenamento jurídico supranacional. Daí o porquê da 

relevância da reflexão acerca dos mecanismos atuais de integração do Direito Internacional 

Público ao direito interno. 

As divagações teóricas concernentes ao relacionamento entre essas duas esferas 

normativas, a internacional e a interna dos Estados, consagraram juridicamente duas 

concepções teóricas distintas e conflitantes que almejavam responder aos questionamentos 

                                                 
250 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 3. 
251 CASSESSE, Antonio. Modern Constitutions and International Law. Recueil des Cours de l’Académie de 
Droit International de la Haye, 1985 III, Tomo 192, Dordrecht (Holanda), Martinus Nijhoff Publishers, 1986, p. 
445.  
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jurídicos oriundos da recepção e integração do Direito Internacional no Direito interno. 

Tratam-se das teorias monista e dualista. 

O foco central da relação existente entre o Direito Internacional e o Direito interno 

reside na observância das ordens jurídicas a partir de um prisma unitário, em que ambas 

integram o mesmo sistema, ou a partir de um prisma dual, paralelo, em que as ordens jurídicas 

não se comunicam a priori, necessitando de mecanismos e instrumentos que possibilitem esta 

comunicação. 

A preocupação condizente à temática do relacionamento do Direito Internacional 

com o Direito Interno se reveste de extrema importância na presente análise, haja vista 

tratarem os acordos internacionais de exploração e produção compartilhada de recursos 

naturais de normas jurídicas internacionais que precisam ser fielmente aplicadas e executadas, 

sem que percalços jurídicos impeçam ou atravanquem a condução de interesses bens jurídicos 

supremos, respeitando-se todos os envolvidos. A intensificação das relações interestatais é um 

dos grandes motivos pelos quais se verifica o crescimento da necessidade acerca da clareza 

jurídica quanto ao relacionamento das normas convencionais internacionais e o direito 

interno, visando sua aplicação, observância e execução. 

Neste contexto, cada vez mais, o DI vai se tornando, ao mesmo tempo, um elemento 

de coesão e de tensão nas relações entre os sujeitos internacionais. É um elemento de coesão, 

à medida que vai conseguindo estabelecer a cooperação entre os atores internacionais e o 

equilíbrio do sistema internacional. Essa coesão implica a harmonização das duas ordens, 

interna e externa. Por outro lado, pode ocorrer, inversamente ao cenário de estabilidade, uma 

contradição de interesses entre as duas ordens, a estatal e a internacional252.  

 

                                                 
252 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre Tratados Internacionais e Leis Internas – O Judiciário Brasileiro e 
a Nova Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 60. 
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3.1.1. Teoria Dualista 

 

A Teoria dualista, exposta sistematicamente por Heinrich Triepel253, e que encontrou 

repercussão em diversos países e muitos autores a ela se filiaram, podendo-se citar, dentre 

outros, Anziloti, Strup, Walz, Oppenheim, Diena, Perassi, Balladore Palieri e Liszt254, parte 

da noção de que o Direito Internacional e o Direito Interno são noções diferentes, ordens 

jurídicas tangentes e não secantes, independentes, sem área comum, de modo que existem 

duas ordens jurídicas distintas e independentes, uma interna e outra internacional. A primeira 

com a função de regular a conduta do Estado com os seus indivíduos, e a segunda com o 

mister de regular as relações entre os Estados. 

Marotta Rangel sintetiza uma caracterização sobre a teoria dualista atestando a cisão 

rigorosa entre a ordem jurídica interna e a internacional, a tal ponto que se nega a 

possibilidade de conflito entre ambas, em função da constituição de dois círculos que estão 

em contato íntimo, mas que não se sobrepõem jamais, separando-se, pois, o Estado da ordem 

jurídica internacional255.  

Essa separação entre as instituições e as fontes jurídicas do Direito Internacional 

Público e do Direito Interno resulta de diferenças existentes entre elas quanto ao processo de 

formação, quanto aos seus sujeitos, quanto ao meio de assegurar sua observância, bem como 

quanto à estruturação normativa. Isto porque para os adeptos do dualismo, no DI as fontes se 

originam da vontade coletiva dos Estados e no direito interno é resultado da vontade de um 

                                                 
253 “O primeiro estudo acerca da existência de um conflito entre normas foi realizado por Heinrich Triepel, em 
1899, na obra Volkerrecht und Landesrecht, considerada, como reconhece G. A. Walz: ‘(...) La plus importante 
pour Le problème em question’. Os ensinamentos de Triepel foram desenvolvidos, mais tarde, na Itália, por 
Dionisio Anzilotti, em sua famosa obra intitulada Il Diritto Internazionale nel Giudizio Interno, em 1905”. 
(ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 62). 
254 FRAGA, Mirtô. O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de Direito Interno – Estudo Analítico 
da Situação do Tratado na Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 4. 
255 RANGEL, Vicente Marotta. Os Conflitos entre o Direito Interno e os Tratados Internacionais. In BSBDI, 
Jan/dez 1967, n. 44-45, p. 31-32. 
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Estado apenas; no DI o Estado é visto como único sujeito e no direito interno o homem é 

também sujeito; para assegurar a observância das normas tem-se a reparação no DI e a sanção 

e anulação no direito interno; e, por fim, o DI é uma ordem jurídica de coordenação, enquanto 

o direito interno é de subordinação. A separação dos ordenamentos jurídicos se efetiva, 

portanto, em virtude da diferença existente entre os fundamentos de validade e de seus 

destinatários. 

Sendo assim, os fundamentos, as fontes e a vontade de onde deriva a ordem interna e 

a internacional diferem completamente. A vontade e a validade de uma norma aplicável no 

âmbito interno resulta exclusivamente de atos próprios da atividade legislativa do Estado, de 

seu poder constitucional, motivo pelo qual a aplicação de uma norma de DI internamente 

somente pode ser efetivada caso a mesma tenha sido internalizada, de maneira que se aplicará 

a norma interna que contém os mandamentos da internacional, pois somente aquela pode 

gerar efeitos e vincular juridicamente no âmbito interno. Já a vontade a validade da ordem 

internacional proveria da vontade coletiva dos Estados 

O conflito entre normas internacionais convencionais e leis internas, segundo a visão 

dualista, não se opera, já que cada norma somente possui eficácia em sua ordem jurídica 

específica. A norma internacional somente se aplica se transformada em direito interno, 

momento em que não mais será considerada norma internacional, mas sim participante da 

esfera normativa interna e, assim, eventual conflito com outra norma interna resolver-se-á 

mediante as regras normas de solução de conflitos de leis de hierarquia, temporal e de 

especialidade. 

A visão dualista, arraigada nos primórdios do Direito Internacional Público, 

caracteriza-se fortemente por uma concepção privatística e contratual. A predominância no DI 

à época de seu surgimento eram de normas fixadoras de regras políticas de convivência entre 

os Estados soberanos, especialmente atinentes à delimitação de fronteiras e de alianças 
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militares. Ainda eram incipientes, nesses primórdios do século XX, os tratados de natureza 

marcadamente normativa, que depois passaram a prosperar, voltados à adoção de regras 

jurídicas uniformizadoras de padrões de conduta a serem observados pelos indivíduos e 

pessoas jurídicas de direito privado subordinados à soberania dos respectivos Estados 

contratantes no plano internacional256. 

Além do mais, a visão dualista do relacionamento entre o DI e o direito interno, por 

sua natureza intrínseca, afasta um dos principais sujeitos do DIP na contemporaneidade, que é 

o próprio ser humano. Ao consolidar um aspecto contratual, no qual prepondera a vontade e o 

consentimento dos Estados para o DIP, explicando que as normas internacionais apenas se 

dirigem a estes, em virtude de serem deles a emanação das vontades para sua própria 

existência, separando-a completamente do foco interno, a teoria dualista vai na contramão da 

atualidade. O ser humano passa a ocupar atualmente a posição central que lhe corresponde, 

como sujeito do direito tanto interno como internacional, em meio ao processo de 

humanização do direito internacional, o qual passa a se ocupar mais diretamente da 

identificação e realização de valores e metas comuns superiores257. O direito internacional 

contemporâneo, portanto, passa a ocupar-se mais diretamente da identificação e realização de 

valores e metas comuns superiores, que dizem respeito à humanidade como um todo. 

 

3.1.2. Teorias Monistas 

 

Por outro lado, a concepção monista, desenvolvida por Hans Kelsen, e defendida por 

outros tantos, tais como Verdross, Mirkine-Guerzévitch, Lauterpacht, Jimenez de Arechaga, 

                                                 
256 Cf DALLARI, Pedro B. A. Op cit. p. 9. 
257 Cf. TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2006, p. 17. 
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Miaja de La Muela258, enxerga uma perspectiva de unidade do conjunto das normas jurídicas, 

permitindo uma plena integração do direito interno com o DI, posto que o direito é um só, seja 

nas relações dos indivíduos em um Estado, seja nas relações entre indivíduos de Estados 

diferentes, seja nas relações entre Estados, seja nas relações entre Estados e indivíduos, seja 

nas relações internacionais em geral. O monismo surge, portanto, como um contraponto da 

teoria dualista. 

Para o monismo, a ordem jurídica internacional e a interna fazem parte de um único 

sistema, havendo, equiparação entre sujeitos, fontes, objeto e estrutura das duas ordens, que se 

comunicam e se interpenetram259.  

Assim, o monismo não aceita a autonomia e a independência entre as ordens 

jurídicas, mas sim sua unidade, sua conjunção entre ambas e, inclusive a derivação de uma 

ordem pela outra, haja vista haver uma superposição entre elas, onde o direito interno integra 

o DI e dele retira sua validade. 

O direito internacional e o direito interno convergem para um mesmo todo 

harmônico, numa situação de superposição em que o direito interno integra o direito 

internacional, retirando deste a sua validade. É dizer, não existem dois círculos contíguos que 

não se interceptam, mas, ao contrário, dois círculos superpostos em que o maior representa o 

direito internacional que abarca, por sua vez, o menor, representado pelo direito interno260. 

De acordo com o monismo, existe, de fato, uma interdependência entre o DI e o 

direito interno, que é por excelência o sentido de unidade do direito. Admiti-se a coordenação 

                                                 
258 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 6. No Brasil, trata-se da posição majoritária da doutrina, dentre cujas vozes mais 
autorizadas estão Haroldo Valladão, Oscar Tenório, Hildebrando Accioly, Geraldo Eulálio do Nascimento e 
Silva, Celso D. de Albuquerque Mello, Vicente Marotta Rangel e Mirtô Fraga (Cf MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Tratados Internacionais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 216). 
259 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 6. 
260 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 
215. 
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de Estados e sua igualdade jurídica sempre à égide de um DI que delimita juridicamente e 

delegam direitos e deveres ao direito interno261. 

Ademais, é consubstanciado nessa unidade do direito e na interdependência entre as 

ordens jurídicas que o monismo não atesta a necessidade da edição de um diploma legal 

interno com o fito de internalizar, por meio da transformação, o DI em direito interno, posto 

que o compromisso assumido internacionalmente pelo Estado reflete direitos e obrigações que 

podem ser exigidos no âmbito interno de cada Estado. 

A teoria monista foi concebida levando-se em consideração o princípio da 

subordinação, em razão do qual todas as normas jurídicas se acham subordinadas entre si, 

numa ordem rigorosamente hierárquica. Desta feita, uma das ordens obterá primazia sobre a 

outra, a depender da posição encarada doutrinariamente, bem como constitucionalmente no 

âmbito interno de cada Estado. Surgem, então, duas correntes: uma consagrando a primazia 

do direito interno; e a outra fazendo prevalecer o Direito Internacional. 

Os teóricos adeptos do monismo com primazia do direito interno se fundamentam, 

primeiramente, na ausência de uma autoridade supra-estatal que pudesse compelir os Estados 

a se obrigar internacionalmente, fato que corrobora com o poder constitucional interno de 

cada país de se obrigar no plano internacional. O Direito Internacional, portanto, retiraria sua 

obrigatoriedade do direito interno, haja vista a impossibilidade de fazer sujeitar um Estado a 

um sistema jurídico contra sua própria vontade. 

Neste contexto, o DI se traduz em um direito estatal externo, sendo uma espécie de 

direito interno que os Estados aplicam em âmbito internacional, fundando suas raízes no 

hegelianismo que considera o Estado como tendo uma soberania absoluta e incontestável, não 

podendo ser sujeito a nenhum sistema jurídico que não tenha emanado de sua própria vontade. 

                                                 
261 ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 73. 
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Os precursores dessa corrente são Wenzel, os irmãos Zorn, Decencière-Ferrandière, Korovin, 

George Burdeau e Verdross, em um primeiro momento262. 

Com relação ao monismo internacionalista, ou seja, o que percebe a primazia do 

Direito Internacional, o mesmo foi desenvolvido pela Escola de Viena, cujos principais 

teóricos foram Kelsen, Verdross e Kunz. A teoria pura do direito, desenvolvida por Kelsen e 

que estabeleceu a pirâmide hierárquica normativa, assevera que as normas retiram sua 

obrigatoriedade de uma norma fundamental superior a todas, a Grundnorm, que passou a ser 

considerada pelo teórico como uma norma de DI, qual seja, a pacta sunt servanda. 

O monismo internacionalista preconiza a unicidade da ordem jurídica sob o primado 

do DI, a que se ajustariam todas as ordens internas, de maneira que o direito interno derivaria 

do DI, o qual representa uma ordem jurídica hierarquicamente superior, situada no ápice da 

pirâmide normativa, fazendo subordinar o direito interno a si. 

Em um sistema jurídico internacional cada vez mais globalizado e integrado, onde a 

expansão normativa por meio da conclusão de tratados internacionais sobre as mais variadas 

matérias se faz uma constante, aumentando o senso da responsabilidade dos Estados, o 

monismo com primazia do DI se perfaz como a via de relação entre as ordens jurídicas que 

pode garantir mais eficientemente a unidade e o equilíbrio da ordem internacional, uma vez 

que pode evitar contradições e conflitos jurídicos internacionais263. 

 

3.1.3. Teorias Conciliatórias 

 

Alguns teóricos não conseguiram compatibilizar suas análises acerca do 

relacionamento entre o DI e o direito interno com as duas teorias mais difundidas, a teoria 

                                                 
262 ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 76-77. 
263 ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 77-78. 
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dualista e a monista, isto porque nem enxergaram uma separação total, como se linhas 

paralelas fossem as ordens jurídicas internacional e interna, tampouco vislumbravam uma 

unidade jurídica entre ambas. 

Uma dessas teorias que almejavam conciliar as duas teorias mais difundidas, 

defendida pelos espanhóis Antonio de Luna, Aguilar Navarro e Truyol y Serra, sustentava a 

independência entre as duas ordens jurídicas, porém devidamente coordenadas sob o direito 

natural, encontrando seus fundamentos em ambas as teorias. 

Outra teoria conciliatória foi a propugnada por Gustav Adolf Walz, que afirmava que 

o DI se dirige sempre aos Estados ou entidades análogas, não intervindo diretamente no 

direito interno, pois as ordens jurídicas são independentes. O DI se dividiria em dois tipos: um 

que se aplicaria direta e imediatamente aos Estados, e outro que possuiria validade jurídica 

interna, tendo em conta uma norma estatal interna, estabelecendo-se, assim, uma relação entre 

o monismo e o dualismo. 

O fato que de bom alvitre merece ser salientado diz respeito à temática da 

responsabilidade internacional, que nas teorias conciliatórias se faz sempre presente, de 

maneira que se pode inferir pela busca constante, e ainda que escondida, da prevalência do DI 

sobre o direito interno. 

 

3.2. SISTEMAS CONSTITUCIONAIS DE INTEGRAÇÃO ENTRE O DIREITO 

INTERNACIONAL E O DIREITO INTERNO 

 

O Estado contemporâneo, concebido ainda como uma sociedade política em que se 

exerce um poder para realização de fins comuns, manifestando-se através de órgãos e 

instituições, serviços e relações de autoridade, não dispensa e nem perde sua unidade 

formada. Tal formação, por conseguinte, se realiza por meio de normas jurídicas. Assim, não 
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são apenas os indivíduos (ou os particulares) que vivem subordinados a normas jurídicas; 

igualmente o Estado e as demais instituições que exercem autoridade pública devem 

obediência ao Direito (incluindo ao Direito que criam). 

Os governantes têm de ter o direito de mandar e os governados o dever de obedecer. 

Não bastam a força ou a conveniência: não há uma idéia de poder sem uma idéia de Direito e 

a autoridade dos governantes em concreto tem de ser uma autoridade constituída — 

constituída por um conjunto de normas fundamentais, pela Constituição, como quer que esta 

se apresente264. A Constituição, ademais, pode ser definida como sendo “uma ordenação 

sistemática e racional da comunidade política, plasmada num documento escrito, mediante o qual se 

garantem os direitos fundamentais e se organiza, de acordo com o princípio da divisão de 

poderes, o poder político”265. 

Neste contexto, o Direito Constitucional se caracteriza como o norte da ordem 

jurídica que rege o próprio Estado enquanto comunidade e enquanto poder. É o conjunto de 

normas (disposições e princípios) que recortam o contexto jurídico correspondente à 

comunidade política como um todo e aí situam os indivíduos e os grupos uns em face dos 

outros e frente ao Estado-poder e que, ao mesmo tempo, definem a titularidade do poder, os 

modos de formação e manifestação da vontade política, os órgãos de que esta carece e os atos 

em que se concretiza266. 

Surgem, portanto, intricadas, derivadas e integrantes do Direito Constitucional dos 

Estados soberanos normas jurídicas constitucionais que, em função de seu alcance e suas 

disposições normativas, formam um Direito Constitucional Internacional. Cada Estado 

soberano dispõe da forma que lhe melhor aprouver o seu “nível próprio de inserção 

                                                 
264 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. I Tomo. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 12. 
265 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª edição. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, 
p. 12. 
  

266 MIRANDA, Jorge. Op cit. p. 13. 
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internacional que pode ser observado em sua Constituição. Por essa razão, o Direito 

Constitucional Internacional de cada Estado representa os seus respectivos níveis de 

internacionalização de determinados temas de sua agenda internacional”267. 

Duas tendências passaram a ser percebidas nos âmbitos normativos internos e no 

internacional: a internacionalização do direito constitucional e a constitucionalização do 

direito internacional. Segundo Afonso Arinos, “a primeira é visível na inclusão, em todas as 

Constituições modernas, de verdadeiros preceitos de Direito Internacional. A segunda se 

revela pela criação de organismos políticos, a que todos os Estados juridicamente organizados 

aderem, organismos estes que adotam, à guisa de tratados fundadores, verdadeiras 

Constituições internacionais, providas de órgãos que muito lembram os existentes nas 

instituições internas dos Estados”268. 

A constitucionalização do direito internacional é assunto que foge do escopo do 

presente trabalho acadêmico e, por isso, não sofrerá análises respeitantes. No entanto, o 

fenômeno da internacionalização do direito constitucional se insere na temática trabalhada, 

provocando o surgimento não de um ramo da ciência jurídica, mas sim da assunção didática 

de “especificar as normas constitucionais que tratam quer implícita, quer explicitamente, das 

relações internacionais e, por conseqüência, do próprio Direito Internacional”269. 

Esse tratamento constitucional de questões internacionais que deságuam em uma 

internacionalização daquele sistema jurídico é deveras relevante quando se encontra numa 

sociedade internacional descentralizada, onde o voluntarismo estatal ainda tem 

preponderância, haja vista que o fortalecimento da interação entre o DIP e o direito interno 

                                                 
267 ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 190. 
268 FRANCO, Afonso Arinos Melo. Curso de direito constitucional brasileiro: teoria geral. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1968, p. 175 
269 GALINDO, George Rodrigo Bandeira. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição 
Brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 76. 
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dar-se-á mediante o direito constitucional deste último, favorecendo uma maior amplitude do 

direito constitucional internacional.  

Dentre as normas constitucionais com alcance internacional270 e voltadas a 

disciplinar o relacionamento de integração que deve existir entre o direito interno e o DIP 

encontram-se aquelas relativas ao posicionamento da norma jurídica internacional perante a 

ordem jurídica interna, de modo a regrar a forma em que se efetivará a aplicação e a 

observância dos ditames convencionais prescritos nas fontes mais importantes do DIP: os 

tratados internacionais. 

Neste aspecto, Dallari explica que: 

 
A integração entre o Direito Internacional Público – e aquele que é sua principal fonte: o 

tratado – e o direito interno do Estado, nele incluído o corpo do direito positivo, mesmo se valendo 
das matrizes teóricas mais gerais vistas até aqui (dualismo e monismo, monismo nacionalista e 
monismo internacionalista), tem suscitado o desenvolvimento de uma tipologia mais específica, 
aplicável aos diferentes modelos de sistemas integradores de natureza constitucional.271 

 

O mesmo internacionalista cita uma proposta de classificação de categorias de 

sistemas integradores concebida por Antonio Cassese no curso que ministrou na Academia de 

Direito Internacional de Haia em 1985, a qual levou em consideração o tratamento oferecido 

ao tema da recepção dos tratados internacionais pelas Constituições dos Estados. Assim, os 

textos constitucionais dividem-se entre: 1) os que nada prescrevem acerca da implementação 

dos tratados internacionais; 2) os que estabelecem que as obrigações convencionais devem ser 

cumpridas por todos, mas não garante aos tratados hierarquia maior que a legislação 

ordinária; 3) os que explicitamente conferem a prevalência dos tratados sobre as leis, não 

                                                 
270 Dallari identifica na Constituição Brasileira de 1988 três tipos de normas constitucionais internacionais: 
aquelas explicitamente voltadas para a orientação das relações internacionais, disciplinando procedimentos e 
competências institucionais dos agentes, organismos e poderes públicos; as que agem na condução internacional, 
mesmo sem dispor explicitamente sobre as relações exteriores do país; e as normas características basilares do 
Estado e da sociedade que acabam por interferir, mesmo que de forma indireta, na política externa dos Estados. 
(DALLARI, Pedro. Constituição e Relações Exteriores. Rio de Janeiro: Saraiva, 1994, p. 16-18). 
271 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 20. 
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podendo o legislador alterar as provisões convencionais através da emanação de leis 

ordinárias; e 4) os extremados que permitem a modificação ou revisão constitucional por parte 

dos tratados internacionais272. 

Mirtô Fraga, em obra que trata justamente do estudo analítico da situação do tratado 

internacional na ordem jurídica brasileira, divide em quatro grupos os textos constitucionais 

que dispõem sobre as relações entre o DIP e o direito interno273. No primeiro, estão aqueles 

que estabelecem a adoção global da regra do Direito Internacional pelo direito interno, sem, 

contudo, instituir a primazia de uma sobre a outra274. O segundo grupo, aceitando a cláusula 

da adoção global, dá supremacia ao Direito Internacional275. No terceiro, estão os que acatam 

                                                 
272 CASSESE Antonio. Modern Constitutions and international Law. apud DALLARI, Pedro B. A. op cit. p. 
21-22. 
273 FRAGA, Mirtô. O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de Direito Interno – Estudo Analítico 
da Situação do Tratado na Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 15. 
274 A Constituição dos Estados Unidos da América pertence ao grupo que adota o DI pelo direito interno, sem 
instituir a primazia de uma sobre a outra, na medida em que, em seu art. 6° o texto institui que a Constituição, as 
leis dos Estados Unidos e os tratados concluídos, sob sua autoridade, constituem a lei suprema do país, sem 
esclarecer a possível hierarquia entre as normas. A Constituição portuguesa de 1976, por sua vez, conferiu 
grande importância ao tema da recepção dos tratados internacionais, sem, todavia, delimitar a hierarquia de 
integração. Outros textos constitucionais adotarão esta regra, alguns dando o valor de lei interna aos tratados, 
contudo sem prever primazia entre eles. São eles: Argentina (1853, art. 31); Alemanha de Weimar (1919, art. 4); 
Áustria (1920, art. 9); Estônia (1920, art. 4); Filipinas (1972, art. II, 5.3); Coréia do Sul (1948, art.7); Equador 
(1948, art. 5); Birmânia (1947, art. 211); Irlanda (1937, art. 29, n. 3); Peru (1993, art. 55); e Espanha (1978, art. 
96). 
275 Nesse grupo incluem-se os textos constitucionais que prevêem a adoção automática dos tratados pelo direito 
interno, especificando ainda sua prevalência sobre as leis internas. Neste sentido, incluem-se a Constituição de 
Bonn (art.25), a Constituição da República Democrática Alemã (1950, art. 10), da República Federal da 
Alemanha (1949, art. 25), da Itália (1948, art.10) e da Holanda (1953 e 1956, art. 66). Ainda como exemplos 
desse grupo, prevendo a primazia da norma convencional sobre a legislativa, porém indo além e proibindo a 
existência de lei interna que contrarie tratado, senão depois de ele ter sido denunciado, segundo o procedimento 
previsto, encontram-se os textos constitucionais da Espanha, de 1931 (art. 65), da França, de 1946 (art. 26 e 28) e 
de 1958 (art. 55), da Rússia, de 1993 (art. 15, n. 4), de Honduras (1982, art. 18), Bulgária (1991, art. 5, n. 4), 
Costa Rica (1949, art. 7), Grécia (1975, art. 28) e Equador (1998, art. 163). Saliente-se que dentro deste grupo de 
textos constitucionais encontram-se um que apontam para a supralegalidade, porém abaixo das normas 
constitucionais; e outro que admitem para os tratados posição hierárquica equivalente à das normas 
constitucionais. O caso emblemático dessa última subdivisão citada é o da Constituição holandesa de 1983, que 
permite a modificação automática de normas da própria Constituição pelos tratados. Três outras Constituições, 
ambas latino-americanas, também possuem normas que conferem status constitucional a tratados, limitando dita 
qualificação aos atinentes à temática dos Direitos Humanos: Argentina, por disposição expressa; Paraguai, ao 
estipular quorum de aprovação de emenda constitucional para a denúncia da norma convencional; Brasil, ao 
instituir a cláusula aberta de recepção dos tratados internacionais que contenham direitos e garantias 
fundamentais (art. 5°, §2°, CF/88).  
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o sistema da incorporação obrigatória, mas não automática276. Finalmente, no quarto grupo, 

compreendem-se aqueles, cuja Constituição, submetendo o Estado ao Direito Internacional, 

não trata, porém, da integração deste no direito interno277. 

Neste diapasão, o direito constitucional comparado demonstra que mudanças de 

natureza política em vários países, principalmente a partir das décadas de 80 e 90 do século 

XX, propulsionaram a intensificação das relações internacionais e, por conseqüência, a 

materialização de reformas dos sistemas constitucionais estatais, passando a contemplar mais 

objetivamente a disciplina jurídica da recepção e integração dos tratados. 

A formação e a solidificação de instituições supranacionais e intergovernamentais 

entre Estados soberanos, principalmente a União Européia, que devido ao elevado número de 

competências e funções delegadas que absorveu necessitou ver reformado diversos sistemas 

constitucionais europeus, não olvidando outros processo integracionistas, tais como o 

Mercosul na América Latina, somados aos processos naturais globalizantes em todos os 

aspectos e não apenas o econômico, bem como a profusão normativa internacional verificada 

neste mesmo período acarretaram a ampliação sobre a importância da integração do DIP no 

direito interno. 

Apesar desses processos constitucionais reformistas terem se realizado em diversos 

países recentemente, almejando uma adaptação constitucional à realidade contemporânea 

                                                 
276 Determinados textos constitucionais impõem, peremptoriamente, a necessidade da edição de um ato 
legislativo posterior, de qualquer natureza, para que a incorporação das regras do DI na legislação interna se 
efetive, não sendo ela, assim, automática. Alguns Estados incorporam o tratado ao seu direito interno por meio 
de decreto de promulgação, que atesta o cumprimento das formalidades exigidas para o compromisso 
internacional, ao passo em que outros editam leis sobre a matéria contida no acordo.  
277 Nesse último grupo encontram-se os textos constitucionais que não regulam explicitamente as relações do DI 
com o direito interno, apesar de conter disposição constitucional que evoca o DI. “A Suíça é o exemplo mais 
notório de Estado de acentuada presença na cena internacional que se caracteriza por um sistema constitucional 
que não contempla qualquer norma voltada a disciplinar de forma expressa as relações entre o DIP e o 
ordenamento jurídico de direito interno, muito embora a prática jurídica aponte no sentido da integração” 
(DALLARI, Pedro B. A., Op cit. p. 26). Pode-se citar ainda as Constituições francesa de 1875, a belga de 1831 e 
a do Império alemão de 1871. A constituição brasileira de 1988 também se enquadraria neste último grupo, uma 
vez que não existe sequer uma norma reconhecendo o DI pelo nosso direito interno, à exceção da já mencionada 
cláusula aberta prevista no art. 5°, §2°. 



 

 

224

internacional onde os Estados cada vez mais se comprometem juridicamente entre si, criando 

normas jurídicas que devem ser observadas tanto interna como internacionalmente, pelos seus 

agentes, seus órgãos, seus cidadãos, o Brasil não os integrou, não acompanhando a tendência 

que se verificou, e ainda se verifica, de disciplinar claramente no texto constitucional o modo 

pelo qual as normas de DI se fazem inserir no ordenamento pátrio, a fim de que sua aplicação, 

observância e execução não sofra problemáticas jurídicas futuras que atravanquem o 

comprometimento estabelecido na esfera internacional. 

A história constitucional brasileira demonstra que este cenário não é privilégio de 

estar ocorrendo nos dias atuais. As cartas brasileiras sempre foram omissas em relação ao 

tema da recepção dos tratados internacionais e seus efeitos no direito interno, sendo o tratado, 

no plano constitucional, enfocado quase que exclusivamente sob a ótica da distribuição de 

competências entre os poderes, com vistas ao regramento do respectivo processo de 

celebração e aprovação. Então, essa omissão constitucional histórica somente reforça a 

característica da ordem jurídica brasileira de não conter preceitos escritos sobre o tema da 

recepção e integração dos tratados internacionais. A resposta a tais questionamentos, desse 

modo, resta consagrada à jurisprudência e à doutrina pátria. 

A falta de uma precisão no texto constitucional brasileiro, aos níveis de conteúdo e 

de forma, que não foi alcançada mesmo com a Constituição de 1988. Esta precisão é 

necessária para que se possa oferecer uma orientação segura para os conflitos que 

potencialmente podem emergir278. A Carta constitucional de 1988 tem um papel bastante 

discreto no tocante aos tratados internacionais, podendo ter sido mais específico e atendido às 

exigências que as relações internacionais fazem hodiernamente. No entanto, essa omissão no 

texto constitucional não foi fruto da falta de construções teóricas e de sugestões doutrinárias 

                                                 
278 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre Tratados Internacionais e Leis Internas – O Judiciário Brasileiro e 
a Nova Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 148. 
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quando da realização da constituinte, haja vista a prevalência final de fórmulas tímidas e 

ultrapassadas em detrimento de propostas inovadoras279. 

Constitucionalmente, segundo a Carta de 88, a única exceção a essa característica 

tradicional omissiva nacional concerne aos tratados internacionais sobre direitos humanos. 

Nesse contexto, a maior inovação, a que possuiu maior significação no campo constitucional 

relativo aos direitos humanos foi a constante na parte final do parágrafo segundo do artigo 5° 

da CF/88280. O referido parágrafo estabelece um modelo constitucional aberto inovador no 

que diz respeito aos direitos humanos constantes nos tratados internacionais em que o Brasil 

seja parte. O ocorrido acabou por promover uma integração entre as normas garantidoras e 

protetoras de direitos humanos no âmbito interno e no âmbito internacional, de modo que as 

consagradas internacionalmente passariam a deter o mesmo valor constitucional, situando-se 

hierarquicamente como uma norma constitucional introduzida via tratado internacional, mas 

que, em face da matéria da qual é objeto, adentra o ordenamento jurídico brasileiro de 

maneira diversa, atingindo o patamar constitucional. 

Contudo, a aplicação da referida disposição constitucional, constatada através do 

posicionamento jurisprudencial que vem sendo majoritário nos tribunais brasileiros, 

especialmente no Supremo Tribunal Federal, posteriormente ao julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) n° 80.004 pelo Plenário do STF, vem transformando em letra morta a 

expressa e explícita prevalência do direito internacional sobre o direito interno281.  

Na esfera infraconstitucional, ademais, poucas normas tratam da questão dos tratados 

internacionais. O Código Tributário Nacional, em seu art. 98, e o Estatuto do Estrangeiro, a 

                                                 
279 Cf MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados – Competência dos poderes 
constituídos para a celebração de tratados à luz de Direito Internacional, do Direito Comparado e do 
Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995. ,p. 340-382. 
280 § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
281 A problemática será amplamente analisada no subcapítulo seguinte, quando do estudo do conflito entre 
normas internacionais e normas internas. 
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Lei 6.815/80, são exemplos de que a lei interna deverá ceder espaço para a internacional, seja 

por ter prevalência natural, seja por ser regra especial, respectivamente. 

 

3.3. CELEBRAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS NO 

DIREITO BRASILEIRO 

 

O tema da celebração e da integração, ou recepção, dos tratados internacionais nos 

direitos internos é assunto classicamente debatido pelos internacionalistas, haja vista a 

relevância que assume perante a efetivação, aplicação e observância das normas 

convencionais por parte dos Estados soberanos. 

Com o crescimento dos níveis de interdependência vivido pela sociedade 

internacional hodiernamente, aliado a uma cada vez maior integração política, econômica e 

social emergida no contexto do plano internacional, o Direito Internacional vem adquirindo 

uma importância paulatinamente mais acentuada, já que o incremento das relações 

internacionais gera a profusão de novas relações jurídicas internacionais que, por conseguinte, 

sobreleva o grau de consideração merecido pela temática da celebração e integração dos 

tratados internacionais nos ordenamentos jurídicos internos. 

Trazendo o enfoque para o ordenamento pátrio, ganha força a discussão 

constitucional acerca, inicialmente, da capacidade e da competência para celebrar tratados, 

conferidas ao Chefe do Poder Executivo, Chefe de Estado e de Governo que, a duas mãos, 

juntamente com a interveniência do Poder Legislativo brasileiro, efetivam as normas 

convencionais, dando-lhes vigência no plano internacional. 

A processualística envolvida, especificamente com relação às normas e 

procedimentos indispensáveis a fim de que se dê a vigência e obrigatoriedade da norma 

internacional também no âmbito interno, integrando-a ao ordenamento pátrio, do mesmo 
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modo, faz parte dessa análise, assim como determinados institutos jurídicos internacionais 

com aplicação constitucional, tais como as emendas, as reservas e as denúncias aos tratados.  

 

3.3.1. Capacidade e Competência para celebrar Tratados no direito brasileiro 

 

A capacidade A capacidade dos Estados para celebrar tratados, ou treaty-making 

capacity, e a competência para celebrar tratados, intitulada de treaty-making power, se 

distinguem de maneira tênue. A capacidade dos Estados para celebrar tratados internacionais 

está relacionada diretamente com a sua condição de sujeito de Direito Internacional Público, 

com a sua personalidade jurídica internacional, enquanto que a competência para celebrar 

tratados dirige-se para a correta indicação daqueles indivíduos que expressam a vontade dos 

Estados no plano internacional, “chamados a agir na qualidade de órgãos do Estado, nos 

termos de sua Constituição e de suas leis”282. 

O Estado, sujeito de DIP, reúne três elementos indispensáveis para sua formação, 

quais sejam, a população (composta de nacionais e estrangeiros), território e governo (efetivo, 

estável e independente), que somados à soberania, configuram a plenitude da sua 

configuração como pessoa internacional283. 

Desta feita, a personalidade jurídica internacional do Estado decorre da unidade e 

permanência do Estado, isto é, existe uma vontade que se manifesta em nome do Estado, bem 

como a sua continuidade, apesar das mudanças que possam ocorrer no território, população e 

governo. A idéia de continuidade existe para manter as obrigações internacionais e a 

dificuldade que haveria para os terceiros Estados constatarem a ruptura ou continuidade de 

                                                 
282 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados – Competência dos poderes 
constituídos para a celebração de tratados à luz de Direito Internacional, do Direito Comparado e do 
Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 137. 
283 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 15ª Ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004, p. 355. 
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ordenamentos jurídicos internos. A noção de personalidade do Estado é indispensável, porque 

simplifica e permite a elaboração do DIP284. 

Assim, uma das manifestações da personalidade jurídica internacional dos Estados é 

justamente a capacidade que possui para celebrar tratados, para assumir compromissos 

internacionais. Não à toa que, disciplinando a matéria, a Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados, de 1969, em seu art. 6°, assevera que “Todo Estado tem capacidade para 

concluir tratados”. 

No entanto, o Estado, caracterizado por ser uma ordem administrativa e jurídica que 

congrega um aparato administrativo regulado por uma legislação, exercendo poder e 

autoridade sobre as pessoas e coisas presentes no seu território, nada mais é do que uma 

pessoa jurídica representada por indivíduos. São esses indivíduos que manifestam a vontade 

estatal no plano estatal, assumindo compromissos, contraindo obrigações, agindo na qualidade 

de órgãos do Estado. Neste contexto, a competência dos poderes constituídos do Estado para 

formar e declarar a vontade estatal em assumir compromissos internacionais, bem como fazê-

lo representar internacionalmente, merece disciplinamento por parte da Lei Maior dos países 

em sede interna, quando da organização do Estado. Portanto, o conjunto de regras atinentes à 

competência para agir pelo Estado forma o treaty-making power. 

Durante bastante tempo a competência para celebrar tratados internacionais era 

privilégio exclusivo e pessoal dos príncipes soberanos, mesmo porque o Estado se confundia 

com a sua pessoa e, desse modo, tanto a capacidade do Estado para celebrar tratados, quanto à 

competência do soberano para formar e declarar a vontade estatal internacionalmente se 

subsumia ao Rei e, portanto, se subjugava tão somente à vontade do soberano. 

Christian Von Wolff, em obra intitulada Jus Gentium Methodo Scientifica 

                                                 
284 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op cit. p. 373. 
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Pertractatum, de 1749, elevou a idéia de treaty-making power para o patamar de princípio 

aplicável a todos os tratados, sendo um dos primeiros a sustentar que o Estado é que deve ser 

considerado o verdadeiro titular da soberania, e não mais a pessoa do monarca. O poder civil, 

conforme Wolff, pertence, originariamente, ao povo. O poder de celebrar tratados é parte do 

poder civil. Logo, pertence também ao povo, de maneira que cada Estado determina 

livremente a quem e em que medida esse poder de celebrar tratados pode ser delegado285.  

Os dois conceitos, de capacidade e competência para celebrar tratados, passam, 

então, a serem melhores trabalhos e discernidos, colocando aquele no espectro do poder de 

negociar e ajustar os tratados que pertence a todos os Estados, como exercício de sua 

personalidade jurídica e de sua soberania, e esse na individualização pessoal de quem, por 

determinação da Constituição do Estado, de sua Lei Maior, é considerado competente para 

manejar o poder de celebrar, concluir e ratificar compromissos internacionais, exteriorizando 

na prática o treaty-making capacity estatal. 

Desta feita, ultrapassada a fase monárquica em que os soberanos eram os únicos 

competentes para celebrar os tratados internacionais e obrigar o Estado por sua própria e 

pessoal vontade, tem-se que os Chefes de Estado é que conservam o poder de representação e 

de declaração da vontade estatal na esfera internacional. A determinação, para tanto, deve 

advir de mandamento constitucional, a exemplo do que se constata na Constituição brasileira 

de 1988286. 

Conforme dispositivo constitucional já referido acima, o art. 84, VII, o Chefe do 

Executivo brasileiro pode conferir poderes específicos de representação a outras pessoas, 

acreditando os representantes diplomáticos brasileiros, para que eles negociem e concluam 

                                                 
285 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 142-143. 
286 Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VII - manter relações com Estados estrangeiros 
e acreditar seus representantes diplomáticos; VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a 
referendo do Congresso Nacional; 
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tratados em nome do Estado287. Os plenipotenciários, assim chamados, adquirem plenos 

poderes do Presidente da República, para tal função, devido basicamente à “intensificação das 

relações internacionais e do uso dos tratados internacionais como elemento de aproximação e 

integração entre os Estados”288. 

 

3.3.2. O Poder Legislativo e os Tratados 

 

À época dos Estados monárquicos, constatou-se que a competência para formar e 

declarar a vontade estatal, celebrando e ratificando tratados, centra-se na figura do rei, do 

soberano. Desse modo, em virtude da soberania estatal residir na sua pessoa exclusivamente, 

justificativa não existia para que houvesse qualquer outro procedimento a fim de tornar 

exigível internamente as disposições acordadas pelo soberano. 

No entanto, a partir do advento do constitucionalismo, movimento jurídico, político e 

social que, sobretudo a partir do século XVIII, fez emergir consigo as constituições nacionais, 

assim como desencadeou o processo constitucional de discussão doutrinária e política acerca 

da soberania, da legitimidade e da legitimação. Canotilho assim descreve a situação: 

                                                 
287 A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, assim tratou a respeito da matéria:  
Artigo 7 
Plenos Poderes 
1. Uma pessoa é considerada representante de um Estado para a adoção ou autenticação do texto de um tratado 
ou para expressar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado se: 
a) apresentar plenos poderes apropriados; ou 
b) a prática dos Estados interessados ou outras circunstâncias indicarem que a intenção do Estado era considerar 
essa pessoa seu representante para esses fins e dispensar os plenos poderes. 
2. Em virtude de suas funções e independentemente da apresentação de plenos poderes, são considerados 
representantes do seu Estado: 
a) os Chefes de Estado, os Chefes de Governo e os Ministros das Relações Exteriores, para a realização de todos 
os atos relativos à conclusão de um tratado; 
b) os Chefes de missão diplomática, para a adoção do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado 
junto ao qual estão acreditados; 
c) os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de 
seus órgãos, para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. 
288 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre Tratados Internacionais e Leis Internas – O Judiciário Brasileiro e 
a Nova Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 131.  
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Trata-se de saber, por um lado, quem detém e exerce o poder soberano; trata-se, por outro lado, 

de obter a justificação da titularidade e exercício desse poder. A soberania deve ter um título de 
legitimação e ser exercida em termos materialmente legítimos (legitimidade); a legitimidade e a 
legitimação fundamentam a soberania. Podemos dizer, de certo modo, que a questão da legitimidade 
legitimação é o lado interno da questão da soberania289. 

 

Assim, o advento da era do constitucionalismo e da democratização dos sistemas 

políticos ocasionou o término dos poderes discricionários dos Chefes de Estado na conclusão 

de acordos internacionais. A vontade do Estado deixou de ser a do soberano e passou a ser a 

vontade do povo. Daí a imposição de submeterem-se os tratados ao exame e aprovação dos 

representantes do povo, isto é, do Parlamento ou Corpo Legislativo290. 

A soberania, portanto, transmudada a concepção absolutista, residia essencialmente 

no povo, na nação, não podendo ser exercitada senão pelos seus representantes, ou seja, pelo 

Poder Legislativo. Decorre daí o fato de que a instituição de medidas que venham a obrigar e 

a comprometer os cidadãos de uma determinada sociedade precisará ter origem em um órgão 

dotado de representatividade desta própria sociedade. Dito órgão cristaliza-se no Poder 

Legislativo que atua por meio da edição de leis, normas jurídicas que vinculam e obrigam 

aqueles que integram determinada sociedade. 

Dentro deste contexto, a assunção de compromissos internacionais, que, por 

conseguinte se transformam em normas jurídicas internas no afã de atingir sua finalidade de 

observância e aplicação, trazem inerente a criação de direitos e deveres para os cidadãos. 

Neste diapasão, o comprometimento estatal com tratados que vinculem interesses de toda 

sociedade estatal (ou pelo menos de parte dela) no âmbito internacional necessita que a 

vontade popular se faça presente e aprove o relacionado, de maneira a exercitar a soberania 

                                                 
289 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6ª edição. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, 
p. 257.  
290 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder Legislativo e os Tratados Internacionais. Porto Alegre: 
L&PM/Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, 1983, p. 31-32. 
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estatal, o que se perfaz mediante a deliberação daqueles que representam o povo nos poderes 

legislativos. 

O consentimento do Poder Legislativo, requisito do âmbito interno dos Estados e, 

por conseguinte, executado depois da negociação e assinatura dos acordos internacionais pelo 

Chefe do Poder Executivo e antes de sua ratificação definitiva, passou, assim, a condicionar a 

confirmação da vontade do Estado em cumprir qualquer tratado internacional291. Os poderes 

relativos à representação do Estado, bem como à competência para negociar, celebrar, assinar 

e ratificar tratados internacionais, permanecia com o Chefe do Poder Executivo, que, porém, 

encontrava-se, apenas os poderes de ratificação de atos internacionais, na dependência do 

consentimento dos representantes da soberania estatal: o Legislativo. 

Conforme as lições passadas por Cachapuz de Medeiros: 

 
Há fortes razões que advogam pela importância e necessidade da participação do Legislativo 

nos assuntos atinentes à política externa. 
Na qualidade de representação nacional, o Parlamento tem o direito de velar que os interesses 

do país não sejam afetados por erros ou má-fé do Executivo na direção das relações exteriores. 
Qualquer falta cometida pode gerar graves conseqüências para  a nação. Portanto, é muito perigoso 
conceder ao Executivo absoluta liberdade para agir no domínio das relações internacionais. 

Os atos de política externa engajam a nação toda. O regime da soberania nacional, nascido da 
democratização dos sistemas políticos, inaugurado pelas revoluções francesa e norte-americana, 
impõe que a nação não seja comprometida por vontade outra que a sua própria. Por isso, em oposição 
ao método secular que reduzia a política externa à condição de problema pessoal dos monarcas, surgiu 
a noção moderna de que a nação não ode se vincular a outra senão em virtude de sua vontade, 
expressa quer diretamente (hipótese teórica, de aplicação muito difícil), quer através de representação 
nacional, isto é, por intermédio do Parlamento, eleito pelo povo. 

Permitir que o Executivo possam assumir compromissos externos sem a intervenção do 
Legislativo é renunciar à soberania nacional e ao direito da nação de controlar o seu próprio destino.292 
  

Certamente que em cada sistema constitucional interno existente são especificadas as 

normas concernentes à concretização do aludido. A forma e o modo de submissão ao 

Legislativo dos tratados internacionais, os requisitos, assim como a própria desnecessidade da 

                                                 
291 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 15. 
292 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados – Competência dos poderes 
constituídos para a celebração de tratados à luz de Direito Internacional, do Direito Comparado e do 
Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 172. 
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sujeição de acordos de importância reduzida e/ou que necessitem de urgência para vigorar293, 

deve explicitamente integrar o espectro normativo constitucional dos Estados, a fim de nortear 

a integração e a aplicação das normas internacionais nos planos internos. 

Desse modo, o Chefe do Poder Executivo realiza todos os entendimentos negociais 

condizentes com a posterior submissão à normativa convencional, no uso exclusivo de seu 

poder de dirigir as relações internacionais. Dito poder pode ser levado a cabo, conforme 

descrito alhures, por meio de agentes diplomáticos portadores de plenos poderes para tanto, de 

maneira que até a fase da assinatura dos atos internacionais o Chefe do Executivo é soberano 

e ilimitado. 

A partir, todavia, da aposição da assinatura no texto convencional, anteriormente, 

destarte, da entrada em vigor e obrigatoriedade da norma internacional, imprescindível, na 

maioria dos Estados, a depender das regras constitucionalmente estabelecidas, que venha ele a 

ser aprovado pelos poderes legislativos estatais, os quais autorizarão ou não o Chefe do 

Executivo a praticar outro ato de sua inteira competência, que é a sua ratificação. 

O regime constitucional norte-americano de 1787 e a Revolução Francesa, ponto de 

partida da era democrático-constitucional, concretizaram a idéia da necessidade da ratificação, 

porque firmaram entendimento de que só o Poder Legislativo, como representante do povo – 

novo titular da soberania, tem a faculdade de aprovar os tratados e dar a estes força de lei294. 

A despeito das fases tradicionais para a elaboração de uma norma jurídica 

internacional e sua conseqüente entrada em vigor no plano interno consagrarem a ratificação 

por parte do Chefe do Executivo apenas após a deliberação parlamentar favorável, alguns 

Estados passaram a adotar, seja na prática tão somente, seja fazendo constar em seus textos 

                                                 
293 A Constituição de Bélgica de 1831 formou duas tendências quanto à participação do Legislativo na 
celebração de tratados: aqueles que podem ser concluídos pelo Executivo sozinho e aqueles que necessitam do 
consentimento do Legislativo. 
 

294 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 46. 
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constitucionais, a eliminação da adoção do consentimento do Legislativo dos países quando a 

matéria não trouxer ônus demasiado ao Estado, quando for simples a questão, ou ainda em 

função da rapidez com que os atos internacionais devem fazer acompanhar as relações 

internacionais atuais. “O grande problema relacionado com esses acordos surge do fato de que 

a maioria das Constituições contemporâneas, à exceção daquelas que seguiram o exemplo da 

Carta belga de 1831, nada dispõe acerca dos mesmos”295. 

Assim, está a se falar dos acordos em forma simplificada, admitidos pela Convenção 

de Viena sobre o Direito dos Tratados, quando em seu art. 11 asseverou que “o consentimento 

de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela assinatura, troca dos 

instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou por 

quaisquer outros meios, se assim acordado”. 

 Os preceitos constitucionais brasileiros ao longo da história, desde 1824 até a atual 

Constituição de 1988, conferem expressamente a prerrogativa ao Legislativo de referendar os 

tratados internacionais, de modo que esteja o Presidente da República autorizado ou não a 

ratificá-los internacionalmente296. A adaptação a uma nova realidade constitucional 

                                                 
295 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 48. 
296 1824 
Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e o exercita pelos seus Ministros de Estado. 
São suas principaes attribuições 
VIII. Fazer Tratados de Alliança offensiva, e defensiva, de Subsidio, e Commercio, levando-os depois de 
concluidos ao conhecimento da Assembléa Geral, quando o interesse, e segurança do Estado permittirem. Se os 
Tratados concluidos em tempo de paz envolverem cessão, ou troca de Torritorio do Imperio, ou de Possessões, a 
que o Imperio tenha direito, não serão ratificados, sem terem sido approvados pela Assembléa Geral. 
1891 
Art 34 - Compete privativamente ao Congresso Nacional: 12º)resolver definitivamente sobre os tratados e 
convenções com as nações estrangeiras; 
Art 48 - Compete privativamente ao Presidente da República: 16º) entabular negociações internacionais, celebrar 
ajustes, convenções e tratados, sempre ad referendum do Congresso, e aprovar os que os Estados, celebrarem na 
conformidade do art. 65, submetendo-os, quando cumprir, à autoridade do Congresso. 
1934 
Art 40 - É da competência exclusiva do Poder Legislativo:  a) resolver definitivamente sobre tratados e 
convenções com as nações estrangeiras, celebrados pelo Presidente da República, inclusive os relativos à paz;  
Art 56 - Compete privativamente ao Presidente da República: §6º) celebrar convenções e tratados internacionais, 
ad referendum do Poder Legislativo; 
1937 
Art 54 - Terá inicio no Conselho Federal a discussão e votação dos projetos de lei sobre: a) tratados e 
convenções internacionais;  
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contemporânea, centrada no dinamismo da produção de normas jurídicas internacionais, com 

a diversificação das suas formas de surgimento, não foi consolidada pelas Constituições 

brasileiras297.   

Contudo, doutrinariamente, a partir da entrada em vigor da Constituição de 1946, 

começaram a surgir no Brasil, segundo Cachapuz de Medeiros298, as primeiras manifestações 

favoráveis à tese de que nem todos os acordos internacionais do Brasil necessitam de 

aprovação legislativa. Hildebrando Accioly, em artigo publicado299, discute a matéria e opina 

favoravelmente à possibilidade de não submeter todos os acordos ao crivo do Legislativo, 

concluindo que alguns atos não precisariam passar por etapa formal para vincular o Estado e 

tornarem-se obrigatórios300, ainda que não haja previsão constitucional para tanto desde as 

                                                                                                                                                         
Art 74 - Compete privativamente ao Presidente da República: d) celebrar convenções e tratados internacionais ad 
referendum do Poder Legislativo; 
1946 
Art 66 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre os tratados e 
convenções celebradas com os Estados estrangeiros pelo Presidente da República; 
Art 87 - Compete privativamente ao Presidente da República: VII - celebrar tratados e convenções internacionais 
ad referendum do Congresso Nacional; 
1967 
Art 47 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre os tratados 
celebrados pelo Presidente da República;  
Art 83 - Compete privativamente ao Presidente: VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad 
referendum do Congresso Nacional; 
1967 com Emenda Constitucional 1/69 
Art. 44. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sôbre os tratados, 
convenções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República; 
Art. 81. Compete privativamente ao Presidente da República: X - celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, ad referendum do Congresso Nacional; 
1988 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VIII - celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 
297 Em outras Cartas Constitucionais, que não as brasileiras, que não previram especificamente qualquer 
disposição acerca dos acordos internacionais em forma simplificada, podem ser encontradas soluções para essa 
nova realidade, surgindo, assim, Cartas que prevêem expressamente a celebração de tais acordos, outras que 
fixam uma lista de tratados que, em função de sua matéria, precisam ou não de aprovação parlamentar, e outras 
que proíbem claramente a celebração de acordos em forma simplificada. 
298 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 80. 
299 ACCIOLY, Hildebrando. A Ratificação e a Promulgação dos Tratados em face da Constituição Federal 
Brasileira. Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional. Rio de Janeiro, jan/jul 1948. 
300 Esses atos internacionais, segundo Cachapuz, seriam: “a) os acordos sobre assuntos que sejam da 
competência privativa do Poder Executivo; b) os concluídos por agentes ou funcionários que tenham 
competência para isso, sobre questões de interesse local ou de importância restrita; c) os que consignam 
simplesmente a interpretação de cláusulas de um tratado já vigente; d) os que decorrem, lógica e 
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Cartas de 1946 até a de 1988. 

Mesmo encontrando-se em plena vigência a Convenção de Havana sobre o Direito 

dos Tratados, de 1928, que afirma que os tratados não são obrigatórios, senão depois de 

ratificados (artigo 5), bem como que os tratados somente vigorarão após a troca ou depósito 

dos instrumentos de ratificação (artigo 8), começava a ganhar substrato jurídico a tese de que 

deveria prevalecer no caso da verificação da necessidade ou não da ratificação de acordos 

internacionais o princípio da competência privativa dos órgãos constitucionais, de tal modo 

que, apenas quando o acordo tratasse de matéria de competência constitucional exclusiva do 

Legislativo é que precisaria se submeter ao crivo do mesmo. 

Todavia, no sistema constitucional brasileiro, acordo internacional envolvendo a 

criação de normas voltadas para a exploração e produção de recursos naturais compartilhadas, 

tais como os citados acordos de unitização internacional, fora de qualquer discussão 

doutrinária relacionada com a imprescindibilidade ou não da aprovação parlamentar dos 

tratados, necessita, inelutavelmente, ser aprovado pelo Congresso Nacional para poder ser 

ratificado pelo Presidente da República, haja vista a alta relevância da matéria objeto do 

acordo, que tratará, certamente, da forma de exercitar os poderes conferidos pela Carta Magna 

de 1988 à União concernente ao monopólio da pesquisa e lavra de petróleo e gás natural301. 

 

3.3.3. A Processualística Normativa: Decretos, Promulgação e Publicações 

                                                                                                                                                         
necessariamente, de algum tratado vigente e são como que o seu complemento; e) os de modus vivendi, quando 
têm em vista apenas deixar as coisas no estado em que se encontram ou estabelecer simples bases para 
negociações futuras”.  (MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 80). 
301 Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (...) 
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos 
incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. 
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O ritual procedimental descrito para a integração dos tratados internacionais no 

ordenamento jurídico brasileiro não se detalha em dispositivos constitucionais, nem tampouco 

em leis ordinárias ou complementares que pudessem regulamentar os preceitos dos artigos 49, 

I, e 84, VIII, da CF/88.  

A práxis interna consolidou a processualística envolvida, discriminando ainda as 

normas necessárias, a fim de que se completasse todo o processo de vigência nos planos 

interno e internacional de tratado assinado pelo Chefe do Poder Executivo. Não se pode 

olvidar a relevância do papel assumido pelos Regimentos Internos do Senado Federal e da 

Câmara dos Deputados quando do trâmite dos atos internacionais por aquelas casas, 

almejando a aprovação parlamentar que possibilite a ratificação presidencial. 

Algumas propostas legislativas intentaram justamente preencher esse vácuo 

normativo existente no Brasil, seja através da edição de leis ou resoluções 

regulamentadoras302. Porém, a necessidade de prever internamente, mediante normas, que se 

assegura a observância e a aplicação dos tratados internacionais que foram concebidos no uso 

das atribuições soberanas do Estado brasileiro, parece merecer uma roupagem constitucional. 

Neste diapasão, apresenta Dallari algumas indicações de alteração do texto constitucional, as 

quais devem prever as seguintes características:  

 
a) previsão explícita da incorporação do tratado internacional ao ordenamento jurídico 

nacional; b) reconhecimento do status diferenciado para o tratado no quadro das normas jurídicas 
vigentes no Estado, atribuindo-se-lhe posição hierárquica superior à das leis complementares e 
ordinárias; c) possibilidade de apreciação da constitucionalidade de tratado pelo Supremo Tribunal 
Federal previamente à deliberação do Congresso Nacional; d) previsão da exigência de promulgação 
de emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional previamente à aprovação legislativa de 
tratado nos casos em que tal condição for assinalada pelo STF; e) previsão de quorum qualificado de 
três quintos para aprovação de tratado pelo Congresso Nacional; f) previsão da exigência de 
aprovação prévia do Congresso Nacional relativamente ao ato de denúncia de tratado; g) 

                                                 
302 Cachapuz bem esclarece e detalha algumas dessas propostas (Cf MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O 
Poder de Celebrar Tratados – Competência dos poderes constituídos para a celebração de tratados à luz 
de Direito Internacional, do Direito Comparado e do Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 450-457). 
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reconhecimento da vigência das normas emanadas de organizações internacionais de que o país faça 
parte, desde que expressamente previsto nos respectivos tratados constitutivos303. 

 

Enquanto não há uma definição e uma regulamentação mais clara e evidente, seja 

constitucional ou infraconstitucional, a despeito das discussões doutrinárias acerca de tal 

ponto, de acordo com Cachapuz304, dois processos básicos são utilizados para a celebração de 

tratados internacionais: um processo solene e completo; e outro mais simples e abreviado. O 

processo solene e completo tanto pode se originar a partir da negociação e adoção do texto, 

via assinatura; no processo abreviado é necessária a existência de um tratado internacional já 

em vigor, o qual o Executivo pretender aderir, solicitando ao Congresso sua autorização.  

A ordem seguida pelo primeiro processo – o solene – é a seguinte: negociação, 

assinatura, mensagem ao Congresso, aprovação parlamentar via publicação de decreto 

legislativo, ratificação pelo Presidente no plano internacional (entrada em vigor neste plano, 

caso o número mínimo de ratificações tenha sido atingido) e promulgação presidencial 

(entrada em vigor no plano interno); já no processo abreviado, como a assinatura possui o 

condão de pôr o tratado em vigor, dispensando a fase da aprovação parlamentar, tem-se 

apenas a negociação, a assinatura (ou troca de notas diplomáticas) e a publicação. 

Sendo assim, após a assinatura do acordo internacional, fato que conclui as 

negociações e tratativas relacionadas com as disposições convencionais, não obrigatoriamente 

e sem tempo fixado para tanto, o Presidente envia ao Congresso Nacional mensagem do 

Executivo, submetendo ao seu crivo o texto de determinado tratado internacional, juntamente 

com a exposição de motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores. A partir de então 

se tem o encaminhamento e o processamento da matéria pelo Congresso, primeiro na Câmara 

dos Deputados e posteriormente no Senado Federal, quando ter-se-á sua aprovação ou 

                                                 
303 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 126-127. 
304 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 457-458. 
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rejeição cristalizada em Decreto Legislativo promulgado pelo Presidente do Senado, 

encerrando, assim, a participação do Poder Legislativo. 

A aprovação pelo Congresso de tratado, mediante Decreto Legislativo, não obriga o 

Presidente da República a ratificá-lo internacionalmente, posto ser uma prerrogativa privativa 

sua, fazendo-o quando e se desejar e achar conveniente. Havendo a ratificação por parte do 

Chefe do Executivo, o ato internacional precisará ser promulgado pelo Presidente, através de 

Decreto, para poder adquirir vigência interna e se incorporar à legislação pátria. 

Por tudo exposto, é de se inferir que a vigência do tratado no plano internacional 

resulta do atendimento de requisitos imprescindíveis, fixados no seu próprio corpo (número 

mínimo de ratificações e/ou decurso de prazo), de maneira que a vigência do tratado para o 

Brasil dependerá do depósito de ato de ratificação ou adesão, formalizando sua aceitação 

soberana aos dispositivos convencionais, desde que atingidas os requisitos postos pelo próprio 

tratado para viger no plano internacional. Somente posteriormente é que poder-se-á perceber a 

vigência interna do tratado, que precisa verem concluídas as etapas anteriores, além de que 

seja dada a devida publicidade do conteúdo normativo, fato que se consolidará através da 

promulgação do tratado por meio da edição de decreto presidencial. 

 

3.3.4. Emendas, Reservas e Denúncia de Tratados 

 

Os textos dos tratados internacionais podem sofrer modificações antes e depois de 

entrarem em vigência, valendo para um ou alguns membros separadamente, ou 

genericamente, para todos, a depender da situação. Por outra via, os tratados possuem como 

uma das formas de sua extinção a declaração por uma ou várias partes integrantes da norma 

convencional de que não mais deseja se subsumir às suas normas, a depender de prévio e 
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expressa previsão autorizadora no texto original. Está-se a tratar das emendas e reservas aos 

tratados no primeiro plano, e da denúncia em seguida, respectivamente. 

A reserva pode ser definida como uma declaração unilateral feita por um Estado ao 

assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou 

modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. 

Portanto, seu momento de consolidação é prévio à entrada em vigor da norma jurídica, de 

maneira a condicionar a sua observância e aplicação por parte do país à exclusão e 

modificação de determinada(s) parte(s) do texto. 

Entretanto, existem limitações ao poder estatal de estabelecer reservas a um tratado 

internacional. Essas limitações encontram-se apostas no artigo 19 da Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados e se referem: i) à não proibição de formulação de reservas pelo 

próprio tratado; ii) à não proibição do dispositivo em específico de formulação de reservas, 

apesar da existência de outras proibições ditadas pelo texto convencional; e iii) quando as 

reservas não sejam incompatíveis com o objeto e a finalidade do tratado. 

As reservas aos tratados internacionais têm o condão de modificar suas relações com 

as outras partes da norma no que concerne à sua aplicação e observância quanto àquela parte 

tão somente detalhada e especificada. 

As emendas aos tratados internacionais, por sua vez, são acordos produzidos pelas 

partes, na medida da possibilidade que os mesmos autorizarem expressamente, a fim de 

alterar, suprimir, acrescentar, o texto originariamente vigente. Essa forma de modificação dos 

tratados deve obedecer ao que define o próprio tratado com relação à sua ocorrência, devendo, 

no caso dos acordos bilaterais, exigir a anuência das duas partes para se efetivar, e no caso dos 

multilaterais, exigir a concordância de todas as partes ou de apenas algumas, caso o tratado 

preveja essa possibilidade, bem como não prejudique direitos dos outros envolvidos e nem 

traduza uma incompatibilidade com a finalidade e o objeto do tratado.  
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Aos Poderes Legislativos, portanto, não cabe formular reservas e emendas aos 

tratados internacionais, posto que tal competência é de exclusividade absoluta do Chefe do 

Poder Executivo. O Legislativo pode, tão somente, condicionar sua aprovação à aposição de 

determinadas reservas no acordo, caso haja essa possibilidade. Porém emendar tratados, 

impossível, pois a celebração de atos internacionais (será um novo tratado aquele que emenda 

um anterior a ele) é prerrogativa do Executivo. 

Ao Congresso Nacional cabe a aprovação ou rejeição do conteúdo do ato 

internacional, não lhe cabendo modificar o conteúdo do mesmo. Outrossim, o direito de 

reserva se apresenta como uma faculdade a ser exercida pelo plenipotenciário ou negociador e 

apenas em atos internacionais coletivos. O Congresso Nacional aprova ou rejeita, in totum, 

tratados, convenções ou quaisquer outros atos internacionais que lhes são submetidos. A 

rejeição de um ou mais artigos, ou a proposta de qualquer modificação, importa na rejeição 

global do acordo305. 

Por fim, tem-se a denúncia dos tratados, que se configura em uma das formas de se 

extinguir os efeitos de uma norma convencional com relação a um determinado Estado, desde 

que o próprio tratado preveja a possibilidade da retirada de uma das partes, ou ainda mediante 

o consentimento de todas elas. 

É bastante cediço que o Executivo precisa de aprovação parlamentar para poder 

ratificar um tratado internacional e fazê-lo ter vigência interna e internacionalmente. No 

entanto, interessante questionamento se perfaz quando se analisa se prescindiria o Executivo 

de autorização expressa do Legislativo, que aprovou esse mesmo ato internacional, para poder 

denunciá-lo.  

                                                 
305 HERMES JÚNIOR, João da Fonseca. O Poder Legislativo e os Atos Internacionais. e ARAÚJO, João 
Hermes Pereira de. A Processualística dos Atos Internacionais. apud MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. 
O Poder de Celebrar Tratados – Competência dos poderes constituídos para a celebração de tratados à 
luz de Direito Internacional, do Direito Comparado e do Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 439.  
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As respostas se bandeiam para dois lados: um que não enxerga a necessidade de 

aprovação da denúncia pelo Legislativo, pois a sua participação apenas autoriza, e não obriga, 

o Estado a ratificar o tratado, de modo que o juízo de oportunidade permanece com o 

Executivo tanto na ratificação quanto em uma eventual denúncia; o outro que prefere 

vislumbrar a questão sob o enfoque da competência para resolver definitivamente sobre 

tratados ao Legislativo, cabendo ao Executivo tomar as medidas no plano internacional, desde 

que devidamente autorizado pelo Congresso. 

Este é um ponto para o qual há procedimento já consagrado na prática brasileira de 

tratados internacionais, mas que sofre relativo questionamento doutrinário, conforme posto. A 

praxe reconhece para o Presidente da República a titularidade do poder de denunciar tratado 

celebrado pelo Brasil, compreendendo-se no âmbito de tal prerrogativa tanto a efetivação dos 

atos formais com essa finalidade como a decisão solitária a respeito da conveniência e 

oportunidade de fazê-lo306. 

 

3.4. A INTERPRETAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE UNITIZAÇÃO 

 

Historicamente, as idéias, negociações, contratos, normas, leis, tratados, etc., ou seja, 

todas as criações humanas que tiveram e têm como fim maior o regramento de determinadas 

sociedades, fossem elas localizadas, regionalizadas, nacionalizadas ou mesmo a própria 

sociedade internacional, precisam ser analisadas por meios de técnicas interpretativas quando 

se está diante da sua necessidade de aplicação, seja com pensamentos interpretativos 

conflitantes ou não, e até mesmo, às vezes, antecipadamente à sua própria aplicação.  

                                                                                                                                                         
 
306 DALLARI, Pedro B. A. Constituição e Tratados Internacionais. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 115. 
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A problemática já se perfaz de grande monta nos âmbitos estatais internos, onde 

existe uma entidade normativa (Legislativo) e uma entidade jurídica superior (Judiciário), 

ambas provenientes de um sistema estatal de competências que coloca o Estado acima e 

provedor de tudo. Imagine-se, então, quando se trata da interpretação do Direito Internacional 

Público (DIP) frente à sua própria ordem jurídica, bem como perante as ordens jurídicas 

nacionais dos Estados contratantes e das organizações internacionais, tendo em vista as 

especificidades do DIP e sua característica preponderante, que é a sua relação entre Estados e 

organizações internacionais baseados na vontade da submissão às normas jurídicas. 

Desta feita, as discussões são inúmeras, tanto quando se busca analisar a 

interpretação do DIP perante a ordem jurídica internacional, como perante as ordens jurídicas 

nacionais.  

Internacionalmente ter-se-ão como pontos centrais de análise desde o efetivo sentido 

e os motivos ensejadores para o convencimento dos sujeitos de Direito Internacional para se 

submeterem juridicamente a certas normas jurídicas internacionais, até a determinação da 

competência para interpretar internacionalmente um Tratado Internacional. Internamente, por 

sua vez, ter-se-á como norte a aplicabilidade dos tratados internacionais no ordenamento 

jurídico brasileiro, passando inicialmente pela incorporação de tais normas jurídicas nos 

ordenamentos jurídicos nacionais, para se passar para a consideração dos eventuais conflitos 

que possam existir frente à Constituição Federal e à legislação federal307.   

O primeiro ponto diz respeito exatamente aos anseios e aos objetivos estatais ou 

organizacionais em se obrigarem, perante a comunidade internacional, a uma determinada 

                                                 
307 O aspecto relativo à incorporação dos tratados internacionais aos ordenamentos jurídicos internos e possíveis 
conflitos oriundos destes com as normas internas serão objeto de análise de capítulo à frente, no quinto, 
oportunidade na qual se terá uma compreensão da matéria no âmbito internacional, bem como uma explanação 
completa da problemática dos acordos internacionais de unitização na área de petróleo e gás, de modo que, 
somente assim, poder-se-á discorrer sobre a recepção, execução e aplicação dos mesmos no ordenamento 
jurídico brasileiro. 
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norma jurídica internacional. Levar-se-á em consideração, na consecução do fim 

interpretativo, as declarações oficiais, os discursos, as negociações, as tratativas, as 

clarificações (instrumento por vezes admitido para dar maior certeza ao contratante daquilo 

que objetiva com a submissão ao conjunto de regras postas), enfim, tudo que puder construir 

um pensamento interpretativo inicial e ensejador daquilo que a norma jurídica internacional 

significa para o contratante. 

Este último enfoque sugere a abordagem do tema da competência interpretativa, 

tanto às próprias partes contratantes do Tratado Internacional (e esta por sua vez pode vir a ser 

unilateral ou coletivamente enfrentada), de maneira prévia (travaux préparatoires) ou 

posterior à entrada em vigor do documento internacional, como a um terceiro (um juiz 

internacional, um árbitro ou comissão arbitral internacional, uma organização internacional, 

etc). 

Ademais, o exegeta deve sempre buscar basear seu raciocínio interpretativo em 

métodos, meios e regras de interpretação. E isto, internacionalmente, será verificado e posto 

sob análise determinante por meio do que dispõe a Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados de 1969, de seus princípios explícitos e dos princípios implícitos derivados deste 

instrumento normativo, bem como de todo o ordenamento jurídico internacional como um 

todo. 

Não é forçoso afirmar que não existe norma sem interpretação, por mais clara que ela 

seja, visto que as normas jurídicas em sentido estrito somente existem quando conjugados 

vários enunciados para formular uma significação integral deôntica. Traz-se, portanto, lição 

dada por Luis Recaséns Siches acerca da interpretação do Direito, a qual aplica-se 

diretamente ao estudo monográfico: “O estudo sobre a interpretação do Direito é um tema 

essencial, tanto na teoria quanto na prática do Direito. Tanto é que sem interpretação não há 
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em absoluto nenhuma possibilidade de que exista de fato nem funcione na prática nenhum 

ordenamento jurídico”.308     

 

3.4.1. A Hermenêutica dos Tratados Internacionais 

 

A premissa maior da qual se parte é a de que os tratados internacionais, normas 

jurídicas que regem as relações dos Estados, das organizações internacionais e do próprio 

indivíduo no plano internacional necessitam sofrer o processo de interpretação de seus 

dispositivos, em conformidade com os princípios e regras aplicáveis à efetivação da 

interpretação na esfera internacional, com o intuito de serem aplicados às partes que deles 

fazem parte, de modo que se tenha o sentido e o alcance de suas expressões bem 

determinadas. 

Conforme dito acima, a interpretação dos tratados internacionais é regida, 

invariavelmente, por princípios e regras que vêm sendo trabalhados e discutidos ao longo da 

última metade do século passado, tendo sido consolidados uma base sobre a qual se insere a 

contemporânea hermenêutica jurídica relativa às normas jurídicas convencionais. Estes 

princípios são em grande parte fruto dos trabalhos produzidos pela Comissão de Direito 

Internacional das Nações Unidas que, conclusivamente, apresentou seus estudos finais sobre a 

interpretação dos tratados internacionais aos Estados que se faziam presente à Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados, a qual terminou por ser finalizada em 1969, abarcando 

muitos dos princípios presentes nas discussões dos estudiosos internacionalistas. Em resumo, 

                                                 
308 SICHES, Luis Recaséns.  Introducción al estudio del derecho. 2 ed., México, Editorial Porrúa, 1972, p. 
210. Tradução do original: “El estudio sobre la interpretación del Derecho es un tema esencial, lo mismo en la 
teoría que en la práctica del Derecho. Tanto, que, sin interpretación, no hay en absoluto ninguna posibilidad de 
que exista de hecho ni funcione en la práctica ningún orden jurídico”. 
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Carlos Maximiliano sintetiza aquilo que se procura dar relevância e consideração ao que será 

discorrido posteriormente: 

 
O executor extrai da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama interpretar, isto 

é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito. 
A interpretação, como as artes em geral, possui a sua técnica, os meios para chegar aos fins 

colimados. Foi orientada por princípios e regras que se desenvolveu e aperfeiçoou à medida que 
evolveu a sociedade e desabrocharam as doutrinas jurídicas. 

(...) 
Interpretar é explicar, esclarecer; dar o significado de vocábulo, atitude ou gesto; reproduzir 

por outras palavras um pensamento exteriorizado; mostrar o sentido verdadeiro de uma expressão; 
extrair, de frase, sentença ou norma, tudo o que na mesma se contém. 

(...) 
A atividade do exegeta é uma só, na essência, embora desdobrada em uma infinidade de 

formas diferentes. Entretanto, não prevalece quanto a ela nenhum preceito absoluto: pratica o 
hermeneuta uma verdadeira arte, guiada cientificamente, porém jamais substituída pela própria 
ciência. Esta elabora as regras, traça as diretrizes, condiciona o esforço, metodiza as lucubrações; 
porém não dispensa o coeficiente pessoal, o valor subjetivo; não reduz a um autômato o investigador 
esclarecido.309 

 

A interpretação do direito internacional pode tranqüilamente se abeberar das lições 

acima, haja vista que a necessidade premente de interpretação é a mesma tanto em âmbito 

interno quanto internacional. A única diferença que se constata diz respeito à classificação 

feita entre tratados-contratos e tratados-leis, pois os primeiros estabelecem obrigações 

bilaterais, como de um contrato regido internamente e, assim, inicialmente não se verifica a 

necessidade de interpretação; enquanto que os segundos tratam da criação de normas jurídicas 

abstratas para os Estados e outros sujeitos de direito internacional público. Todavia, mesmo os 

tratados-contratos precisam passar por um processo interpretativo, a fim de serem definidos 

seu real alcance e sentido, haja vista, inclusive, os relevantes interesses públicos que os 

mesmos envolvem (delimitação de fronteiras, acordos de paz, relações de amizade, 

instrumentos de favorecimento comerciais e de relações comerciais em geral, etc.). Portanto, a 

máxima de que não há norma sem interpretação é plenamente válida para as normas jurídicas 

internacionais, sejam elas tratados-contratos, sejam elas tratados-leis. 

                                                 
309 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro, Forense, 2006, pp. 1-9.  
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A importância e a imprescindibilidade da interpretação do direito internacional 

público, em especial dos tratados internacional, através da concretização de um modelo 

hermenêutico calcado no princípio da boa fé da pacta sunt servanda, bem como em outros 

demais que serão tratados a seguir, se reflete na busca pelo efetivo interesse das partes que as 

levaram a se submeter a dita norma jurídica, atingindo, por conseguinte, todo o seu alcance e 

sentido, de maneira que os tratados sejam aplicados da forma para a qual eles foram 

objetivados, estabelecendo a harmonia entre os entes da comunidade internacional, 

respeitando-se os ditames gerais do direito internacional e tendo a devida complacência com 

os interesses dos sujeitos de direito internacional. 

É certo que, como bem disse o Prof. Celso Mello, a interpretação dos tratados é 

realizada geralmente com normas que tiveram a sua origem no Direito Civil, na interpretação 

dos contratos, visando determinar o sentido do tratado, porém, o avanço do tratamento do 

direito internacional de diversas outras matérias, alargando sua esfera de abrangência de 

relações entre os Estados, entre as organizações e entre os indivíduos, verifica-se que não 

somente as normas de direito civil tem vez na interpretação dos tratados. Inicialmente elas 

sim, muito em função do caráter que era assumido pelos mesmos, unicamente. 

Posteriormente, não apenas as regras de direito civil, mas de toda a hermenêutica jurídica se 

debruçam sobre documentos jurídicos internacionais que criam, em demasia, obrigações e 

direitos dos mais variados para todos os membros da sociedade internacional. Isto tudo, ainda 

que se tenha em mente que “inicialmente devemos assinalar que a finalidade da interpretação 

dos tratados é a mesma do direito interno: verificar qual a verdadeira intenção dos 

contratantes”310. 

                                                 
310 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. I. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2004, p. 255. 
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Neste diapasão, a interpretação do direito internacional público convencional se faz 

mediante a observância de regras e princípios formulados pelo próprio direito internacional. A 

relevância da interpretação dos tratados e a forma de sua realização é encarada por Von Glahn 

da seguinte forma: 

 
Uma vez que um tratado internacional entra em vigor, a interpretação de seu significado deve 

ser questionada. A fim de descobrir apenas quais obrigações e privilégios estão presentes nos 
instrumentos, doutrinadores do direito internacional, a partir de Hugo Grocius, têm tentado formular 
regras e princípios.311 

 

Não é outro o pensamento de Dinh, Daillier e Pellet acerca da interpretação dos 

tratados, senão vejamos: 

 
O destino natural de uma regra de direito é ser aplicada às relações sociais para as quais foi 

estabelecida. Como não podem prever antecipadamente todas as situações concretas que forem 
submetidas ao seu poder, os autores desta regra deverão proceder mediante disposições gerais. Em 
conseqüência, a formulação de qualquer norma jurídica realiza-se, necessariamente, por diversos 
graus, através da abstração e da conceituação. Se este método se impõe e oferece, para mais, garantias 
sérias contra as discriminações, mesmo involuntárias, cria em contrapartida uma tarefa suplementar 
para os que estão encarregados da função de aplicação do direito. 

Com efeito, em virtude da generalidade dos seus termos, é raro que uma regra de direito possa 
ser aplicada automaticamente a um caso concreto. Para ter a certeza de que ela se aplica, e em que 
medida, a esse caso concreto é necessário, a maior parte das vezes, esforçarmo-nos por dissipar 
previamente as incertezas e ambigüidades que ela encerra de maneira quase inevitável em virtude 
daquela generalidade, a fim de lhe restituir o seu verdadeiro significado. Tal é a tarefa da 
interpretação: consiste em evidenciar o sentido exato e o conteúdo da regra de direito aplicável numa 
determinada situação.312 
 

A formulação de regras e princípios para a consecução do fim maior da 

interpretação, qual seja, se chegar ao verdadeiro alcance e sentido daquilo que prescreve uma 

norma jurídica, como um tratado internacional, é algo que vem sendo produzido pelos 

legisladores internos de cada país, na medida em que fixam eles diretrizes básicas norteadoras 

de como deve se proceder a interpretação de determinadas normas.  

                                                 
311 VON GLAHN, Gerhard. Op cit. p. 473. Tradução do original: “Once an international agreement comes into 
force, the interpretation of its meaning may be questioned. In order to discover just what obligations or privileges 
are involved in such an instrument, writers on international law, beginning with Hugo Grotius, have attempted to 
formulate rules and principles.”  
312 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Op ct. p. 231. 



 

 

249

 
Ante a impossibilidade de prever todos os casos particulares, o legislador prefere pairar nas 

alturas, fixa princípios, estabelece preceitos gerais, de largo alcance, embora precisos e claros. Deixa 
ao aplicador do Direito (juiz, autoridade administrativa, ou homem particular) a tarefa de enquadrar o 
fato humano em uma norma jurídica, para o que é indispensável compreendê-la bem, determina-lhe o 
conteúdo. Ao passar do terreno das abstrações para o das realidades, pululam os embaraços; por isso a 
necessidade da interpretação é permanente, por mais bem formuladas que sejam as prescrições 
legais.313 
 

Tal fato foi acompanhado de perto no âmbito internacional, não por seus 

legisladores, até porque estes não existem no ordenamento jurídico internacional, mas sim 

pelos próprios Estados que, juntos, buscaram congregar em um documento convencional 

certos princípios e regras que eram reconhecidos por todos, com o intuito de formar um 

substrato que servisse de guia para a interpretação do direito internacional convencional. 

Desse modo, tem-se no ordenamento internacional tanto princípios e regras que são 

propugnados por doutrinadores, quanto por aqueles que foram positivados na Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados. 

 
Muitos modernos doutrinadores concordam que dois princípios governam todos os 

comentários a respeito da interpretação dos tratados: (1) o fim da interpretação é determinar o real 
significado da aceitação das partes ao instrumento; e (2) a menos que exista evidência do contrário, 
um tratado não deve ser encarado como se pretendesse ser sem efeito ou mesmo ser um absurdo (ver 
Convenção de Viena, arts. 31-33).314 

 

Todavia, a função assumida pelos princípios e pelas normas interpretativas existentes 

na esfera internacional, principalmente aquelas que se encontram positivadas no texto da 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, não são princípios e/ou normas 

taxativas de interpretação, mas apenas orientadores, nem muito menos são obrigatórios. 

Curioso é o fato de considerar que, por serem normas, essas normas interpretativas trazidas 

                                                 
313 MAXIMILIANO, Carlos. Op cit. p. 11. 
314 VON GLAHN, Gerhard. Op cit. p. 473. Tradução do original: “Most modern writers agree that two principles 
govern all commentaries in the interpretation of treaties: (1) the subject of interpretation is to determine the real 
meaning of the parties’ accepting the instrument; and (2) unless there is evidence to the contrary, a treaty must 
be assumed not to be intended to be without effect or even to be absurd (see Vienna Convention, arts. 31-33). 
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pela Convenção de Viena de 1969 também estão sujeitas a sofrerem interpretação, a fim de 

serem aplicadas para interpretarem os documentos internacionais. 

A interpretação de textos legais, incluindo-se aí os documentos internacionais, são 

em grande parte uma arte, ao invés de poder ser considerada uma ciência exata. É por essa 

razão que uma variedade considerações e circunstâncias devem ser postas em jogo e 

analisadas minuciosamente pele intérprete, tais sejam, a particular disposição das palavras e 

frases, a sua relação com as outras partes do documento, as circunstâncias nas quais o 

documento foi produzido, etc. 

O que se pretende demonstrar, pois, é que a interpretação que se aplica aos tratados 

internacionais, a despeito de contar com uma gama de normas interpretativas que enriquece o 

trabalho hermenêutico envolvido ao prover inicialmente normas auxiliares para a tarefa que 

será efetivada, a feição que tais normas devem assumir é de um instrumento não obrigatório, 

um mecanismo de auxílio na consecução da interpretação, e não de um pensamento fechado e 

restrito do uso exclusivo dessas ferramentas para se chegar ao sentido e ao alcance verdadeiro 

da norma.   

 

3.4.2. Competência Internacional para Interpretar Tratados Internacionais 

 

A competência para efetuar a interpretação dos tratados internacionais pode ser 

concretizada tanto no plano interno quanto no plano internacional. Essa divisão é fruto da 

divisão clássica de se conceber poder interpretativo para as partes que celebram os tratados 

(tanto internamente quanto internacionalmente), bem como para os órgãos que, de acordo 

com os próprios tratados (tribunais internacionais e/ou cortes arbitrais) são competentes para 

realizar tal tarefa, ou ainda daqueles tribunais que têm como função específica e determinada 

a interpretação dos tratados.  
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De maneira concisa e concatenada, Paul Amselek destaca a importância da 

interpretação dos tratados, bem como alerta para algumas de suas dificuldades, tais sejam, as 

partes competentes para tal mister e as conseqüências que podem advir, senão vejamos: 

 
A interpretação é ainda de um lado um movimento de interrogação ou de pesquisa pela 

significação de uma regra ou de uma situação jurídica, e de outro a resposta ou o resultado obtido. No 
primeiro sentido, que é dinâmico, devemos abordar a capacidade dos sujeitos. Quem pode interpretar? 
A observação mostra que os diferentes sujeitos dispõe de uma capacidade inerente, implícita ou 
indireta para tanto, seja dos Estados ou das organizações internacionais. Por outro lado, nenhum 
sujeito atuando unilateralmente pode, em princípio, impor sua interpretação aos outros, de modo que a 
igualdade de interpretações, vista em seu segundo sentido, que é estático, pode desembocar em uma 
irredutível incoerência, fruto dessa igualdade. Dentro dessas condições, somente a interpretação 
acertada entre os sujeitos interessados pode resolver a incoerência virtual e fazer valer o direito entre 
todos.315   
 

No plano interno, a interpretação é feita unilateralmente por apenas um dos 

celebrantes do documento jurídico internacional, sem gerar qualquer tipo de obrigatoriedade 

internacional para ele, muito menos para os demais. Outrossim, a competência interpretativa 

também é imputada no âmbito internacional, esfera na qual se desenhou o próprio documento 

jurídico e esfera na qual se encontram obrigados as partes do tratado, sujeitos de direito 

internacional público capazes. No âmbito internacional, assim, a competência para interpretar 

tratados se encontra nas mãos dos tribunais internacionais, nas das próprias partes também, de 

maneira que tenha sido isto estabelecido tanto convencionalmente quanto tacitamente, bem 

como nas das organizações internacionais, no modo que abaixo se encontra delineado. 

 

3.4.2.1. Competência das Partes 

                                                 
315 AMSELEK Paul. L’interprétation en droit international public. In Interprétation et droit. Bruylant, 
Bruxelles, 1995, p. 2. Tradução do original: “L’interprétation est ainsi d’un côté un mouvement d’interrogation 
ou de recherche sur la signification d’une règle ou d’une situation juridique, et de l’autre la réponse ou le résultat 
obtenus. Au premier sens, qui est dynamique, on doit d’abord s’intéresser à la capacité des sujets. Qui peut 
interpréter ? L’observation montre que les différents sujets disposent d’une capacité inhérente, implicite ou 
indirecte à cet effet, qu’il s’agisse des Etats ou des organisations internationales. En revanche, aucun sujet 
agissant unilatéralement n’est en principe en mesure d’imposer son interprétation aux autres, de sorte que 
l’égalité des interprétations, envisagées au second sens, qui est statique, peut déboucher sur une irréductible 
incohérence, fruit de leur égalité. Dans ces conditions, seule l’interprétation concertée entre sujets intéressés peut 
résorber cette incohérence virtuelle en faisant droit entre tous.”  
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A competência das partes de um referido tratado internacional para interpretá-lo é 

designada como “interpretação autêntica”, uma vez que é fornecida diretamente por eles, ao 

contrário da “não autêntica”, que é a fornecida por um terceiro. Essa interpretação autêntica 

e/ou unilateral é praticada, obviamente, por órgãos internos dos Estados, sejam eles do 

Executivo (Presidente, Ministros de Relações Exteriores, Consultores vinculados à 

Presidência, etc.), sejam eles do Judiciário. Segundo Celso Mello, “a interpretação pelo 

Legislativo não é aceita, vez que ele é um órgão político e a politização nesta matéria não é 

desejável (Marie-Françoise Furet)”316. 

Impede que seja ressaltado que no estágio atual da sociedade internacional não existe 

um órgão superior executivo e/ou jurisdicional que imponha obrigatoriamente a interpretação 

de qualquer documento jurídico internacional aos seus membros. É por isso que, de forma 

autêntica, a competência para exercer tal papel interpretativo fica a cargo das partes que se 

propuseram a estarem obrigadas juridicamente aos ditames da norma internacional 

convencionada. Nessa esteira posicionou-se a Corte Permanente Internacional de Justiça317 

para dizer que “o direito de interpretar autenticamente uma regra jurídica pertence apenas 

àquele que tem o poder de a modificar ou de a suprimir” (Parecer Consultivo de 6 de 

Dezembro de 1923 no caso Jaworzina). 

Desta feita, a interpretação das partes de um determinado tratado internacional é 

preferível que seja a escolhida, a fim de serem evitadas disputas judiciais e/ou não aplicações 

dos tratados por parte de uma ou mais partes, o que pode ter conseqüências imprevisíveis. A 

                                                 
316 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op cit. p 247. 
317 A Corte Permanente Internacional de Justiça era o órgão jurisdicional da já extinta Liga das Nações, com 
estatuto e regras de procedimentos próprios, que servia a comunidade internacional para dar soluções jurídicas 
aos casos que a ela eram submetidos voluntariamente, nunca obrigatoriamente, pelos próprios Estados-partes. 
Posteriormente, com o advento das Nações Unidas, a nomenclatura do Tribunal foi alterada para “Corte 
Internacional de Justiça”, sediada na cidade de Haia. 
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predileção pela competência das partes na interpretação das normas as quais elas mesmas 

redigiram, negociaram e se obrigaram por vontade própria, encontra-se calcada no fato de que 

ninguém melhor que os próprios autores da norma sabem melhor o sentido que quiseram que 

fosse dado à ela. Ademais, além dessa predileção argumentada, os próprios Estados preferem 

que a competência seja inicialmente e prioritariamente atribuída a eles, pois, assim, asseguram 

cada vez mais seu poder soberano e a sua visão política e jurídica do documento 

internacional. 

Internacionalmente os Estados podem interpretar unilateralmente os tratados 

internacionais pelos quais se encontram obrigados de duas formas, principalmente: quando da 

ocorrência de problemáticas advindas da aplicação dos tratados e, via diplomática, os Estados 

são levados a apresentarem suas versões interpretativas aos demais envolvidas, exercendo 

assim, unilateralmente, sua competência interpretativa; ou ainda quando o Estado dá 

conhecimento aos demais membros envolvidos no tratado de sua previa interpretação acerca 

do mesmo ou de algumas de duas cláusulas, independentemente de haver ou não questões 

dissidentes relativas à sua aplicação, prevenindo conflitos futuros ao prever e dar 

conhecimento da forma pela qual ele interpretar o documento jurídico, motivo que o fez se 

obrigar. 

Internamente, por outro lado, os Estados também possuem competência 

interpretativa que é conferida às autoridades nacionais de cada Estado. De acordo com Dinh, 

Daillier e Pellet,  

 
segundo uma prática tradicional observada na maior parte dos Estados, as jurisdições nacionais 

abstêm-se de interpretar elas próprias diretamente e solicitam um parecer oficial ao Ministro dos 
Negócios Estrangeiros. Em princípio, elas não estão vinculadas por este parecer (...) Na realidade esta 
atitude reservada dos tribunais internos baseia-se no desejo de não obstruir a ação externa do 
Estado.318  
 

                                                 
318 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Op cit. p. 232. 
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Em se tratando do ordenamento jurídico brasileiro, o Decreto Presidencial de n° 

92.889/86 estabeleceu, em seu art. 5°, II, que compete à Consultoria Geral da República, 

considerado como o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Presidente da 

República, submetido à sua direta, pessoal e imediata supervisão, “fixar a interpretação da 

Constituição, das leis, de tratados e atos normativos outros, a ser uniformemente seguida 

pelos órgãos e entes da Administração Federal”. 

Desta forma, unilateralmente, o Estado brasileiro já possui seu mecanismo próprio 

interpretativo dos tratados internacionais que regerá o modo pelo qual tais documentos 

deverão ser seguidos pelos órgãos e entes da Administração Pública Federal, e tão somente 

esta. Através de um Decreto, tal incumbência foi relegada a um órgão de vinculação direta 

com o Presidente da República, que prescreverá a melhor análise do conteúdo normativo dos 

tratados, visando a contemplação interpretativa do seu alcance e de seu sentido, para ter o 

mesmo por aplicado da forma como ele foi originalmente pensado pelo Chefe do Executivo 

no momento em que se vislumbrou a possibilidade de se obrigar internacionalmente o Estado 

brasileiro às suas disposições. 

Contudo, o caráter autêntico da interpretação unilateral revela uma faceta perigosa, a 

despeito de seu grande valor probatório, que é a de permitir a existência de conflito entre ela e 

a interpretação coletiva dada ou, ainda mais, ao alcance e ao sentido primário do tratado. 

Pensando assim é que se imagina como interpretação verdadeiramente autêntica aquela 

produzida em um acordo interpretativo celebrado entre todos os Estados partes no tratado 

internacional.  

Assim sendo, de dois modos podem se originar a interpretação coletiva dos tratados: 

simultaneamente com a adoção do tratado, onde, em conjunto, as partes do mesmo adotam um 

texto interpretativo que seguirá anexo a ele e servirá de norte orientador interpretativo das 

vontades e finalidades que contemplam o documento e geriram a soberania dos Estados a se 
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obrigarem para tanto; ou posteriormente ao tratado, tomando a forma de acordos 

simplificados que servem para demonstrar o modo pelo qual os tratados devem ser 

observados, devem ser interpretados.  

Esse acordo posterior, saliente-se, pode ser propugnado de forma tácita e não apenas 

formal, quando estiver sendo resultado da prática de aplicação e observância do tratado o 

seguimento de determinados pontos relativos ao mesmo. Outra característica importante desse 

tipo de interpretação coletiva é que os tratados podem, também, preverem que em caso de 

haver dificuldade de aplicação dos tratados por força de distinções interpretativas, os mesmos 

deverão se reunir e formular disposições voltadas à resolução interpretativa gerada. Por fim, o 

problema interpretativo posterior pode se dar entre duas partes ou entre um grupo de partes 

em um tratado, e não entre todas as partes, no que restará como solução a pactuação de acordo 

interpretativo posterior que vinculará unicamente os seus celebrantes, possuindo um valor 

probatório menor que aquele produzido de forma unânime.  

 

3.4.2.2. Competência de Terceiros  

 

Além da competência conferida naturalmente às partes para interpretar os tratados 

internacionais dos quais elas fazem parte, concebe-se da mesma sorte, competência para a 

apreciação da atividade hermenêutica para outras entidades que não as partes. Denomina-se 

este tipo de interpretação de não autêntica, já que não é produzida pelas partes propriamente 

envolvidas, mas sim por outro ente, seja uma corte internacional ou uma organização 

internacional. 

Neste diapasão, o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, em seu artigo 36 dispõe 

que todos os Estados que fazem parte das Nações Unidas reconhecem a jurisdição e a 
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competência da Corte para tratar, dentre outras matérias, da interpretação dos tratados.319 Não 

obstante o fato de a Corte não exercer jurisdição obrigatória perante todos os Estados (não 

olvidando aqueles que voluntariamente se submetem à sua jurisdição de maneira compulsória, 

formando uma “jurisdição obrigatória”), a mesma é considerada a Corte Mundial por 

concentrar notáveis juízes de exímio conhecimento sobre o direito internacional, ser uma 

instituição permanente e dedicada unicamente aos casos que são submetidos a ela através dos 

Estados. 

Ademais, as partes de um tratado internacional podem muito bem estatuir em uma de 

suas cláusulas que a resolução interpretativa que surja sobre o tratado como um todo ou 

mesmo sobre uma questão específica ficará a cargo de um tribunal ou corte internacional, 

qualquer que o seja, ou ainda de um tribunal arbitral. Em caso de silêncio do tratado, ter-se-á 

a competência residual e genérica da Corte Internacional de Justiça, caso seja ela aceita pelas 

partes. 

Demonstrando perfeita sintonia com o que acabou de ser exposto acima, a Corte 

Internacional de Justiça assim procedeu em Parecer Consultivo dado em 28 de maio de 1948 

no caso relativo às condições de admissão nas Nações Unidas: “Procurar-se-ia em vão uma 

disposição qualquer que proibisse a Corte, órgão judicial principal das Nações Unidas, de 

exercer, face ao artigo 4° da Carta, tratado multilateral, uma função de interpretação que 

derivasse do exercício normal das suas atribuições judiciais”.  

                                                 
319 Artigo 36 
1. A competência da Corte se estende a todos os litígios que as partes a submetam e a todos os assuntos 
especialmente previstos na Carta das Nações Unidas ou nos tratados e convenções vigentes. 
2. Os Estados partes neste presente Estatuto que aceite a mesma obrigação, a jurisdição da Corte em todas as 
controvérsias de ordem jurídica que tratem sobre: 

a. a interpretação de um tratado; 
b. qualquer questão de direito internacional; 
c. a existência de todo feito que, se for estabelecido, constituirá violação de uma obrigação internacional; 
d. a natureza ou extensão da reparação que seja feita pela quebra de uma 
e. obrigação internacional. 

(...) 
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A Convenção sobre o Direito do Mar de 1982, que criou o Tribunal Internacional do 

Direito do Mar, por sua vez, também traz uma disposição acerca da competência para 

interpretá-la, delegando tal função ao Tribunal criado por ela, a Corte Internacional de Justiça 

ou a uma corte arbitral320. O Tratado de Maastrich, instituidor da União Européia, assinado 

em 07 de fevereiro de 1992 também é claro ao instituir um órgão judicial competente para 

interpretar o próprio tratado, as decisões e atos dos Estados-partes e ainda os atos adotados 

pelas instituições comunitárias da União Européia321.   

A outra forma de interpretação não autêntica produzida por um terceiro ao tratado 

internacional objeto da interpretação é aquela praticada pelas organizações internacionais. Os 

tratados constitutivos das organizações internacionais por vezes trazem positivadas as 

competências que elas têm para interpretá-los. Contudo, mesmo que não existam tais 

prescrições, implicitamente está assegurado à organização internacional a competência 

interpretativa relativa ao seu tratado constitutivo por meio de seus órgãos, bem como os 

tratados que vinculam tais organizações. O fato de ser uma competência interpretativa 

implícita não pode elidir a necessidade de que, na prática de suas atribuições estabelecidas, a 

organização internacional, como por exemplo, as Nações Unidas, tenha de vislumbrar o 

sentido e o alcance das disposições convencionais. Essa é uma prática corriqueira na 

                                                 
320 Artigo 286.° 
Aplicação dos procedimentos nos termos da presente secção 
Salvo o disposto na secção 3, qualquer controvérsia relativa à interpretação ou aplicação da presente Convenção, 
quando não tiver sido solucionada mediante a aplicação da secção 1, será submetida, a pedido de qualquer das 
partes na controvérsia, à corte ou tribunal que tenha jurisdição nos termos da presente secção. 
321 Artigo 35 
1. O Tribunal de Justiça das Comunidades Européias é competente, sob reserva das condições constantes do 
presente artigo, para decidir a título prejudicial sobre a validade e a interpretação das decisões-quadro e das 
decisões, sobre a interpretação das convenções estabelecidas ao abrigo do presente título e sobre a validade e a 
interpretação das respectivas medidas de aplicação. 
Artigo 220 
O Tribunal de Justiça garante o respeito do direito na interpretação e aplicação do presente Tratado. 
Artigo 234 
O Tribunal de Justiça é competente para decidir, a título prejudicial: 
a) Sobre a interpretação do presente Tratado. 
b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados pelas Instituições da Comunidade e pelo BCE. 
(...) 
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Assembléia Geral e no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que precisam interpretar a 

Carta e demais documentos para agirem, expedirem seus atos e tomarem suas decisões. 

Por fim, um problema acerca da interpretação da Carta constitutiva pelos órgãos 

internos das organizações internacionais diz respeito a saber se, desse modo, não estaria sendo 

a Carta modificada indiretamente, já que a interpretação pode alterar o sentido inicial visado. 

Coloca-se que se for algo geralmente aceito por todos os Estados, o que é bastante difícil de 

ocorrer, face à quase impossibilidade de unanimidade nas questões submetidas 

internacionalmente, poder-se-ia rever a Carta indiretamente, porém, de outro modo não. O 

que ocorre, então, é a divergência em saber até onde se verificam os poderes interpretativos 

dos órgãos das organizações internacionais: se ilimitados, podendo inclusive alterar o sentido 

inicial da mesma; ou se limitado àquilo que esteja adstrito à sua atuação, não podendo esta ser 

encarada como uma possibilidade de revisão da Carta. Prefere-se a segunda. 

 

3.4.3. Métodos Interpretativos aplicados ao DIP 

 

3.4.3.1. Princípios interpretativos e os tratados internacionais 

 

A hermenêutica jurídica, definida como aquela que tem por objeto o estudo e a 

sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões 

do Direito322, da mesma sorte, possui no âmbito do ordenamento jurídico internacional sua 

organização e sistematização de processos aplicáveis visando os fins aos quais ela se propõe. 

Desse modo, a efetivação da interpretação dos tratados internacionais, assim como aquela 

relacionada às legislações internas de cada país, possui alguns elementos norteadores e 

                                                 
322 MAXIMILIANO, Carlos. Op cit. p 1. 
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algumas diretrizes fundamentais que atuam nesse processo de busca do real sentido e do 

alcance das normas jurídicas internacionais.  

Neste desiderato, a doutrina internacional e, principalmente, a prática reiterada de 

posições e de condutas relativas ao tema, o que termina por refletir um costume internacional 

sobre a matéria, apontam para a existência de princípios e de normas interpretativas aplicáveis 

aos tratados internacionais que formam um substrato não taxativo, porém sistemático, de 

aspectos que devem ser levados em consideração quando da análise do sentido e do alcance 

da norma (princípios interpretativos internacionais), bem como de normas interpretativas 

propriamente ditas que sugerem, e por vezes delineiam, o modo como a interpretação deverá 

ser conduzida pelo exegeta do plano internacional (normas interpretativas). 

Os princípios podem ser considerados, conforme é cediço, como as premissas de 

todo um sistema jurídico, sendo verdades objetivas qualificadas como normas jurídicas, 

servindo tanto de inspiração às normas, quanto, ao reverso, são formados por meio de 

generalização e decantação de normas. Pode-se dizer ainda que são pensamentos diretivos que 

servem à formulação de posições singulares de Direito de uma instituição jurídica, atuando 

com funções diretivas de caráter geral e fundamental deduzidas do sistema que, 

historicamente, formam o ordenamento jurídico. 

Portanto, os princípios, que possuem uma relevância grandiosa dentro dos 

ordenamentos jurídicos, seja ele interno ou quando se considera o internacional, também 

prestam sua importância ao trabalho exegético na medida em que são vislumbrados pela 

comunidade internacional como norteadores desse trabalho. Os princípios na ordem 

internacional que se figuram como os centrais nesse contexto são os princípios da boa fé, do 

livre consentimento e a regra pacta sunt servanda.  

O princípio da boa-fé deve estar sempre em mente quando se trata de interpretação 

de tratados internacionais, visto serem esses documentos jurídicos dotados do caráter de 
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voluntariedade e da concretização do exercício da soberania de cada Estado (ou mesmo da 

vontade de qualquer outro sujeito de direito internacional público), o que nos ordenamentos 

jurídicos internos assemelha-se ao princípio da autonomia da vontade. A boa-fé dos 

contratantes é algo que é indispensável nas tratativas e negociações, na conclusão do tratado, 

assim como na aplicação do mesmo, pois um tratado internacional não pode ser utilizado 

como instrumento ou meio para a consecução de interesses escusos, como também não devem 

as partes serem guiadas pela busca do prejuízo de outras para retirar desse fato vantagens das 

mais diversas naturezas. É por essa razão que deve ser o tratado internacional interpretado 

sempre de boa-fé com o objetivo de se ter respeitado o seu objeto e a sua finalidade precípua. 

O princípio do livre consentimento encontra sua guarida na soberania estatal presente 

de sobremaneira nas relações internacionais e que acabam por influenciar por demais a 

interpretação dos tratados internacionais, haja vista a imprescindibilidade de aceitação válida 

e capaz dos sujeitos de direito internacional para se subsumirem a normas jurídicas 

internacionais. Assim, a interpretação deve se pautar exclusivamente com referência ao que 

foi verificado como de interesse originário da parte para consentir, de acordo com o princípio 

retro mencionado.   

A regra pacta sunt servanda possui íntima relação com o da boa-fé e com ele deve 

ser aplicado. Ao longo do processo interpretativo dos tratados internacionais deve ser posto 

em consideração o fato de que os compromissos assumidos devem ser cumpridos da melhor 

forma pela qual foram eles avençados, ou seja, deve a interpretação, com base na regra pacta 

sunt servanda refletir a busca pelo efetivo interesse das partes que as levaram a se submeter a 

dita norma jurídica, atingindo, por conseguinte, todo o seu alcance e sentido. 

Afora esses três princípios basilares da interpretação dos tratados internacionais, 

outros podem ser citados e analisados, visto que são os guiam de maneira mais próxima a 

interpretação de tais normas pelas suas peculiaridades e especificidades. Far-se-á, então, uma 
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enumeração explicativa daqueles princípios que diretamente influenciam e norteiam a 

interpretação de tratados internacionais. 

Primeiramente tem-se o princípio da textualidade, que diz respeito à necessidade dos 

tratados serem interpretados primeiramente levando-se em consideração com o que eles 

declaram, tendo em vista e tomando por base seus textos da forma que se encontram 

redigidos. 

Em segundo lugar tem-se o princípio do sentido natural ou ordinário do tratado, o 

qual afirma que tal princípio só não deve ser tido como utilizável caso o resultado de uma 

interpretação que almeje o encontro do seu sentido natural ou ordinário resulte em algo 

absurdo, não entendível ou mesmo não complacente com os fins que o mesmo pretende. 

Em terceiro plano encontra-se o princípio da integração que assevera a 

imprescindibilidade da interpretação de um tratado ser feita tendo em vista o documento 

jurídico como um todo, e não apenas certas partes, capítulos ou seções. Ainda que se queira 

solucionar uma problemática afeita a uma controvérsia surgida em torno de uma única 

cláusula de um tratado, todo o tratado deve ser consultado e analisado para se consagrar uma 

solução interpretativa consentânea com o fim e o seu objeto. 

Como quarto princípio tem-se o da efetividade. Segundo ele os tratados devem ser 

interpretados com base nos objetivos e finalidades adstritas a ele. 

Em quinto plano encontra-se o princípio da prática subseqüente. De acordo com o 

mesmo a prática das partes com relação aos tratados em sua aplicação pode ser observada 

para a formulação de uma interpretação do tratado, servindo, assim, de fiel e confiável 

evidência para sua interpretação.  

Por último tem-se o princípio da contemporaneidade. Atesta ele que um tratado deve 

ser interpretado considerando o sentido que ele possuía ou que poderia ser atribuído a ele, 

tendo em mente a linguagem utilizada à época de sua produção original. 
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Outros princípios podem ainda serem trazidos à baila para ter-se um norte ideal para 

a interpretação dos tratados, o que em hipótese alguma significa dizer que são considerados 

menos importantes. Princípios de Direito Internacional incorporados na Carta das Nações 

Unidas, tais como os princípios da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, da 

igualdade soberana e da independência de todos os Estados, da não-intervenção nos assuntos 

internos dos Estados, da proibição da ameaça ou do emprego da força e do respeito universal 

e observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos não podem ser 

olvidados quando se está diante de uma atividade extremamente relevante para a ordem 

jurídica internacional, qual seja, a arte da análise e busca de como deverão suas normas 

convencionais ser aplicadas pelos seus sujeitos. 

É de bom alvitre que se ressalte a enormidade casos que são submetidos aos tribunais 

internacionais envolvendo a questão da interpretação dos tratados, transformando a 

jurisprudência internacional em rico provedor de princípios e máximas de interpretação. 

 
De fato, posicionamentos podem ser encontrados em decisões de tribunais internacionais que 

apóiam o uso de quase todos os princípios e máximas interpretativas utilizadas nos sistemas jurídicos 
nacionais na interpretação de leis e de contratos; por exemplo, aquelas freqüentemente referidas em 
formas latinas, ut res magis valeat quam pereat, contra proferentem, eiusdem generis, expressio unius 
est exclusio alterius, generalia specialibus non derogant.323 
 

Ademais, normas interpretativas foram concebidas em um documento jurídico 

formal, ou seja, um tratado internacional da mesma forma, porém um tratado multilateral que 

assume uma feição geral perante todos os demais tratados, uma vez que seu fim é o de 

prescrever normas para serem aplicadas a todos os tratados, que é a Convenção de Viena 

sobre o Direito dos Tratados de 1969.  

 

                                                 
323 YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION FOR 1964, Vol. II. Documents of the 
16th session including the report of the Commission to the General Assembly, New York, United Nations, p. 
54. 
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3.4.3.2. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 e a Interpretação dos 

Tratados 

 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados foi concebida por meio de uma 

conjectura internacional que solicitava a codificação e o desenvolvimento do direito dos 

tratados com o propósito de promover os propósitos das Nações Unidas enunciados na Carta, 

que são a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento das relações 

amistosas e a consecução da cooperação entre as nações, considerando o papel fundamental 

dos tratados na história das relações internacionais e reconhecendo a importância cada vez 

maior dos tratados como fonte do Direito Internacional e como meio de desenvolver a 

cooperação pacífica entre as nações, quaisquer que sejam seus sistemas constitucionais e 

sociais. 

Desta feita, engendrou-se em algumas das cláusulas do tratado que disciplinava 

acerca do direito dos tratados, normas relativas à interpretação dos tratados, criando um feixe 

limitativo mínimo de interpretação que abarca a presença de verdadeiras normas imperiosas 

que por muitas vezes precisam ser analisadas objetivamente a fim de compreender a 

interpretação do tratado internacional. Essa criação de normas interpretativas por vezes pode 

ser encarada como um obstáculo à atividade interpretativa do exegeta no plano internacional, 

porém como se verificará demonstrado, a existência de normas interpretativas não exclui que 

outras coexistam e sejam aplicadas, muito menos limitam objetivamente a forma pela qual um 

tratado deva ser interpretado. 

Esse perigo interpretativo das normas convencionais internacionais já havia sido 

vislumbrado por alguns doutrinadores internacionalistas antes da formulação das regras da 

Convenção de Viena. Tal perigo é citado pelo especialista-relator da Comissão de Direito 

Internacional sobre a Convenção de Viena, alertando para a não taxatividade das regras 
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expostas em normas internacionais sobre a interpretação de tratados, haja vista não poder 

existir cânones interpretativos absolutos e universais utilizáveis na atividade exegética. 

 
Parece claro que a prescrição com antecedência de sólidas e firmes regras de interpretação 

contém um elemento perigoso que deve ser evitado. (...) O perigo resultante consiste no de o 
intérprete, familiarizado com tais regras, poder executar sua tarefa com uma mente parcialmente feita, 
mais do que estando aberto a todas as evidencias que podem ser trazidas a si. Essa é a forma incorreta 
da função de interpretar. 

O processo de interpretação não pode ser considerado como um mero processo mecânico de 
desenhar significados inevitáveis das palavras em um texto, ou ainda de procurar e descobrir algumas 
pré-existentes intenções das partes com relação a cada situação que surja de um tratado. (...) Em 
muitos exemplos, interpretação envolve dar um significado a um texto – não apenas qualquer 
significado que surja indubitavelmente ao intérprete, mas um significado que, em relação ao texto 
sobre consideração e de todas as circunstâncias concomitantes do caso particular dado, apareça em seu 
fundamentado julgamento como algo que é lógico, razoável e de acordo com os propósitos gerais que 
as partes desejaram que o tratado servisse.324 

 

Contudo, esse perigo vislumbrado outrora não pode ser encarado como um óbice à 

interpretação aberta e à sua decorrência livre de parâmetros estatuídos para sua melhor 

consecução, de modo que não sejam as normas interpretativas entendidas como algo que 

feche ou limite o trabalho interpretativo. Neste diapasão é que se desenvolveram na doutrina e 

em julgamentos alguns princípios norteadores, como os já relacionados no subcapítulo 

anterior, no que podem ser resumidos em três pontos centrais de confluência, pontos esses que 

inclusive influenciaram a formação dos artigos da Convenção de Viena: 1) o texto do tratado 

como autêntica expressão das intenções das partes; 2) as intenções das partes como um 

elemento subjetivo distinto do texto; e 3) os declarados e aparentes objetivos e propósitos do 

                                                 
324 YEARBOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION FOR 1964, Vol. II., Op cit. p. 52-53. 
Tradução do original: “It seems evident that the prescription in advance of hard and fast rules of interpretation 
contains an element of danger which is to be avoided. (…) The resulting danger is that the interpreter, well-
versed in such rules, may approach his task with a mind partly made up rather than with a mind open to all 
evidence which may be brought before him. This is to misconceive the function of interpretation. The process of 
interpretation, rightly conceived, cannot be regarded as a mere mechanical one of drawing inevitable meanings 
from the words in a text, or of searching for and discovering some pre-existing specific intention of the parties 
with respect to every situation arising under a treaty (…) In most instances interpretation involves giving a 
meaning to a text – not just any meaning which appeals to the interpreter, to be sure, but a meaning which, in the 
light of the text under consideration and of all the concomitant circumstances of the particular case at hand, 
appears in his considered judgment to be one which is logical, reasonable, and most likely to accord with and to 
effectuate the larger general purpose which the parties desired the treaty to serve”. 
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tratado. 

O trabalho para a concretização dos três artigos da Convenção de Viena de 1969 

condizente à interpretação dos tratados internacionais iniciou-se em 1964 e culminou em 1969 

com a aprovação do texto da Convenção pela Assembléia Geral das Nações Unidas. O 

processo de conclusão da Convenção teve como instituições garantidoras e solidificadoras: a 

Comissão de Direito Internacional, que elaborou os projetos de Convenções e desenhou toda a 

Convenção com base em seus estudos e pareceres jurídicos dos especialistas que a compunha; 

o Comitê da Conferência de Viena, que reunia os representantes dos países com vistas a 

discutirem, negociarem e formularem o texto convencional; e a Assembléia Geral das Nações 

Unidas. 

O que se almejava com os trabalhos que passaram a ser desenvolvidos pela Comissão 

de Direito Internacional e que posteriormente foram objeto de debates e negociações por parte 

dos Estados era dar uma resposta ao problema de ambigüidade que pudesse estar presente no 

texto dos tratados internacionais, de maneira que somente com uma correta interpretação do 

mesmo se atingiria o alcance e o real sentido da norma. O objetivo dos artigos inseridos na 

Convenção de Viena sobre a interpretação dos tratados buscavam exatamente consagrar uma 

resposta jurídica a tais provocações. 

Essa é a opinião de Drazen Pehar em seu artigo intitulado “International Law of 

Interpretation”, onde afirmou que: 

 

Não há dúvida de que as partes em um acordo têm o dever de interpretá-lo porque a simples 
adoção de um acordo implica tal dever. Porém, será que a aceitação de tal dever gera a obrigação de 
preparar e aplicar uma gama de regras compulsórias? (...) podemos, contudo, formular uma linguagem 
universal que nos ajude a remover todas as ambigüidades em uma maneira objetiva, imparcial e não 
ambígua? Analisando a Convenção de Viena e tomando em consideração a posição de especialistas 
em direito internacional e de representantes governamentais, nesse campo específico de cumprindo 
dos fins propostos, esse artigo responde que a questão é negativa.325  

                                                 
325 PEHAR, Drazen. International Law of Interpretation: An Ambiguous Response to Ambiguity. Journal of 
Diplomatic Language JDL III:1, 2006, p. 3. Tradução do original: “There is no doubt that the parties to an 
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O mesmo autor continua seu raciocínio para afirmar que em seu artigo ele buscará 

demonstrar que os artigos presentes na Convenção de Viena sobre interpretação dos tratados 

são ambíguos também, ao invés de conseguir reduzir as ambigüidades convencionais para 

uma linguagem mais coesa do texto normativo, o que nos leva a crer que, em sua opinião, os 

artigos não resolvem o problema ao qual eles se propuseram a solver. Segundo o autor, isto 

poderia ser inclusive encarado como algo benéfico, uma vez que inspiraria que a questão da 

interpretação dos tratados internacionais pudesse ser tratada em um contexto exegético mais 

aberto por parte dos hermeneutas internacionais.326 

 Sendo assim, procurar-se-á neste momento, então, analisar as disposições 

normativas da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados concernentes à atividade 

interpretativa dos mesmos, a fim de que se possa perquirir acerca de sua utilidade, validade, 

consistência e aplicação como métodos interpretativos solidificados em uma hermenêutica 

internacional dos tratados internacionais. Para tanto, a seção terceira da Convenção, relativa à 

interpretação de tratados, congrega três artigos: um sobre a regra geral de interpretação (art. 

31); o segundo sobre os meios suplementares de interpretação (art. 32); e o por fim o terceiro 

sobre interpretação de tratados autenticados em duas ou mais línguas (art. 33). 

Assim, o art. 31 se encontra redigido da seguinte forma, in verbis: 

 
S E Ç Ã O 3 
Interpretação de Tratados 
Artigo 31 
Regra Geral de Interpretação 
1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé segundo o sentido comum atribuível aos termos 

do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. 
                                                                                                                                                         
agreement have the duty to interpret it because the very adoption of the agreement implies such duty. But, does 
the accepting of such duty entail the requirement to formulate and apply a set of compulsory rules? (…) can we, 
however, formulate a universal algorithm that can help us to remove all ambiguities in an objective/impartial and 
unambiguous manner? Looking into the VCLT, and measuring overall achievement of the international legal 
scholars, and governmental representatives, in this field by the achievements of the Convention, this paper 
answers the question in the negative.” 
326 PEHAR, Drazen. Op cit. p. 3. 
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2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu 
preâmbulo e anexos: 

a) qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão 
do tratado; 

b) qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do 
tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado. 

3. Serão levados em consideração, juntamente com o contexto: 
a) qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de 

suas disposições; 
b) qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o 

acordo das partes relativo à sua interpretação; 
c) quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional aplicáveis às relações entre as partes. 
4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção 

das partes. 
 

O artigo 31, intitulado como “regra geral de interpretação” consagra um dos 

princípios gerais da interpretação dos tratados internacionais, já mencionado inclusive, que é 

o da boa fé (que deriva e se coadune diretamente com a regra pacta sunt servanda, ambos já 

tratados acima), além de trazer à tona um aspecto relevante que é o de imputar ao exegeta o 

dever de realizar seu mister com fulcro no sentido comum atribuível aos termos do tratado 

com base no contexto do tratado e à luz de seu objetivo e finalidade, ou seja, daquilo que 

fizeram com que as partes pactuassem uma norma jurídica internacional. 

Esse primeiro artigo, especialmente o seu primeiro parágrafo, expõe a regra básica da 

interpretação dos tratados, que é a de se dar importância primária e fundamental ao texto do 

tratado como fonte das intenções das partes. Presume-se, assim, que o texto é o reflexo fiel da 

expressão autêntica das intenções das partes envolvidas e subscritas. Abaixo segue a posição 

da Corte Internacional de Justiça no parecer Consultivo concedido no caso da Competência da 

Assembléia Geral na Admissão de um Estado para as Nações Unidas que atesta a adoção do 

princípio do senso comum do texto: 

 

A Corte considera necessário dizer que o primeiro dever de um tribunal que é chamado a 
interpretar e aplicar as provisões de um tratado é o de se empenhar para dar efeito a eles dentro de seu 
significado ordinário no contexto observado. Se as palavras em seu sentido comum e ordinário 
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fizerem sentido em seu contexto, então se tem o fim da questão.327 
  

Concomitantemente, o contexto de um tratado deve ser construído com o sentido 

comum que é extraído da importância fundamental que é dada aos textos, assim como com 

sua ligação existente com os preâmbulos e anexos do tratado e, ainda, com qualquer acordo 

relativo ao tratado que tenha sido celebrado por todas as partes ou por acordo celebrado por 

algumas, mas aceito por todos. Essa previsão constante no parágrafo segundo do art. 31 da 

Convenção reflete um novo paradigma na interpretação dos tratados, uma vez que antes da 

própria formação da Convenção, a posição majoritária, inclusive a da Corte Mundial, era a de 

que se o sentido comum atribuível ao texto fosse claro demais e fizesse sentido com relação 

ao contexto, não haveria necessidade de se recorrer a outros métodos de interpretação. 

Contudo, a Convenção de Viena foi bastante clara ao prescrever que “além do texto”, o 

contexto compreenderá o preâmbulo, os anexos e os documentos por venturas existentes 

relativos ao tratado. 

Sendo assim, o parágrafo segundo do artigo 31 determina não que os documentos 

especificados nele sejam considerados meras evidências dos propósitos de um tratado para 

por fim a uma ambigüidade ou obscuridade, mas sim como parte do contexto que formulará o 

sentido comum e ordinário dos termos do tratado. Um aspecto controvertido concerne com o 

momento em que os acordos em conexão com a conclusão do tratado são pactuados pelas 

partes, pois se forem concebidos antes da conclusão do tratado, ter-se-á trabalhos 

preparatórios, que são meios suplementares de interpretação, e não acordos que deverão ser 

                                                 
327 Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a Competência da Assembléia Geral para 
Admissão de Estado nas Nações Unidas. Parecer da CIJ de 3 de março de 1950 disponível em http://www.icj-
cij.org/docket/files/9/1883.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 2008), p. 8. Tradução do original: “The Court 
considers it necessary to say that the first duty of a tribunal which is called upon to interpret and apply the 
provisions of a treaty, is to endeavor to give effect to them in their natural and ordinary meaning in the context in 
which they occur. If the relevant words in their natural and ordinary meaning make sense in their context, that is 
an end of the matter.”. 
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levados em consideração juntamente com o contexto para a formação do sentido comum do 

tratado. É importante trazer à lume essa diferença considerável, uma vez que os acordos 

relativos ao tratado em conexão com a conclusão do mesmo fazem parte do esforço 

interpretativo na busca do seu contexto, enquanto que os produzidos antes de sua conclusão 

são vistos unicamente como trabalhos preparatórios ao tratado e, portanto, meios 

suplementares, e não gerais, de interpretação. 

Além do mais, acordos posteriores à conclusão dos tratados também podem ser 

celebrados entre todas as partes envolvidas em certo tratado, como também entre algumas. 

Esses acordos posteriores podem ter como objeto de pactuação a regulamentação consentida 

de como o tratado ao qual eles fazem referência precisam ser interpretados, ou ainda como 

suas disposições devem ser aplicadas.  

Saliente-se ainda que esse acordo pode ser adquirido tacitamente, na medida em que 

uma prática oriunda das partes venha a ser continuadamente efetivada pelas partes na 

aplicação dos tratados, o que acaba por estabelecer um acordo, tácito, diga-se de passagem, 

entre as partes, concernente à sua interpretação. No Caso do Canal de Corfu, a Corte 

Internacional de Justiça assim decidiu: “A atitude subseqüente das partes demonstra que não 

tem sido as suas intenções, em formular o acordo especial, de impedir que a Corte fixe a 

quantia da compensação”328. O único caso asiático decidido pela Corte, o Caso do Templo, 

entre Tailândia e Camboja, também segue essa linha de raciocínio em razão de ter a Corte dito 

que a prática de uma das partes de um tratado bilateral faz precluir uma futura contestação de 

interpretação diferenciada de uma determinada cláusula, de modo que, caso não seja 

consistente a prática, o valor probatório desse acordo tácito diminuiria329. Além dos casos 

                                                 
328 Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a Competência da Assembléia Geral para 
Admissão de Estado nas Nações Unidas, Op cit, p. 25. 
 

329 Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a Competência da Assembléia Geral para 
Admissão de Estado nas Nações Unidas, Op cit, p. 32-35. 
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mencionados envolvendo Estados, aqueles trazidos à Corte versando sobre organizações 

internacionais é que assumem deveras esse aspecto interpretativo de levar em consideração as 

práticas oriundas da aplicação dos tratados, como, por exemplo, o Parecer Consultivo da 

Corte Mundial dado no caso das Despesas das Nações, onde o parecer fez menção em sua 

fundamentação ao grande uso de práticas subseqüentes dos órgãos das Nações Unidas para 

chegar à sua conclusão330. 

Destarte, práticas posteriores na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o 

acordo das partes relativo à sua interpretação são decisivas para se definir o alcance e o 

sentido efetivo do tratado, haja vista as partes considerarem tais modos interpretativos como 

aqueles pelos quais eles devem se submeter. Assim, tanto as práticas subseqüentes, quanto os 

acordos posteriores relativos à interpretação do tratado ou aplicação de disposições dele, são 

meios bastantes valorosos presentes na interpretação dos tratados como instrumentos de 

concretização daquilo que se almeja com os documentos jurídicos internacionais em tela. 

O parágrafo terceiro do art. 31 da Convenção de Viena ainda faz uma menção a 

outras regras que devem ser levadas em consideração juntamente com o contexto para se 

chegar a uma desejada interpretação do tratado. Está se falando, pois, da disposição em 

caráter genérico que prescreve que quaisquer regras pertinentes de Direito Internacional 

aplicáveis às relações entre as partes deverão ser levadas em consideração. Essa disposição 

abre por completo o leque interpretativo do exegeta internacional que, para alguns, se 

encontrava um pouco fechado devido ao fato de ter a Convenção de Viena previsto normas 

interpretativas. Todavia, uma norma interpretativa que assevera que quaisquer regras de 

                                                 
330Opinião Consultiva da Corte Internacional de Justiça sobre a Competência da Assembléia Geral para 
Admissão de Estado nas Nações Unidas. Parecer da CIJ de 3 de março de 1950 disponível em: http://www.icj-
cij.org/docket/files/49/5259.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 2008), p. 157 ss. 
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Direito Internacional pertinentes ao caso concreto devem ser levadas em consideração produz 

uma reação de abertura em um suposto rol fechado de normas interpretativas. 

 Chega-se, neste momento, à discussão sobre o art. 32 da Convenção de Viena sobre 

Direito dos Tratados, o qual estabelece meios suplementares de interpretação dos tratados. 

Abaixo segue o artigo transcrito, in verbis: 

 
Artigo 32 
Meios Suplementares de Interpretação 
Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios 

do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação 
do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação, de conformidade com o artigo 31: 

a) deixa o sentido ambíguo ou obscuro; ou 
b) conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado. 

 

Os meios suplementares de interpretação consagrados pela Convenção de Viena de 

1969 são, taxativamente, os trabalhos preparatórios – os denominados pela doutrina 

internacionalista, especialmente pela francesa, de travaux préparatoires –, bem como as 

circunstâncias fáticas de sua conclusão. Esses meios suplementares estão ligados, antes de 

qualquer coisa, às negociações engendradas pelas partes durante o processo de solidificação 

da norma convencional que geram trabalhos preparatórios produzidos por elas, construídos 

com base em circunstâncias existentes à época. Ou seja, o fim de tais meios suplementares de 

interpretação é o de buscar comprovar as intenções das partes, o que será feito à medida do 

comprometimento que tais trabalhos preparatórios demonstrarem. 

No entanto, o que deve ficar evidenciado por demais é o caráter subsidiário desses 

meios, já que eles apenas podem vir à tona e objetivarem seus fins, para confirmar o sentido 

resultante da aplicação do artigo 31, jamais para refutá-lo, ou ainda para conceder o próprio 

sentido se a interpretação conforme o artigo 31 seja vista como ambígua, obscura, 

manifestamente absurda ou mesmo dessarrazoada. 
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Três questões são postas em discussão referentes à utilização dos trabalhos 

preparatórios. A primeira trata da impossibilidade ou dificuldade de se referir aos trabalhos 

preparatórios em face de sua não publicização. A segunda diz respeito à sua aplicação na 

interpretação de tratados multilaterais, pois determinadas partes podem não ter feito parte das 

negociações e, assim, não ter participado e/ou contribuído para a formulação dos trabalhos 

preparatórios que podem vir a ser alegados em sede judicial buscando determinado fim 

interpretativo que ditos trabalhos forneceriam, mesmo porque muitos tratados internacionais – 

ou quase todos – possuem cláusulas de acessão ao mesmo, o que permite que Estados não 

originais façam parte deles posteriormente. Contudo, a posição da Corte Permanente 

Internacional de Justiça, no caso “River Oder Commission”, foi a de excluir os trabalhos 

preparatórios, porque alguns Estados que eram partes no processo judicial não tinham 

participado da Conferência que havia preparado o tratado331. A terceira concerne ao risco de 

se introduzir na interpretação dos tratados um elemento estático que pode não ser condizente 

com a época de sua aplicação. 

Por fim, perfazendo uma análise dos dispositivos interpretativos da Convenção de 

Viena de 1969 chega-se ao artigo 33, o qual transfere o debate para diferente ponto dentro da 

interpretação dos tratados internacionais, que é a interpretação de tratados multilingües. 

Assim expressa a Convenção a respeito do tema: 

                                                 
331 Caso Concernente à Jurisdição Territorial da Comissão Internacional do Rio Oder. Decisão de mérito de 10 
de setembro de 1929 disponível em: http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_23/74_Commission_internationale_de_l_Oder_Arret.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 
2008). 
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Artigo 33 - Interpretação de Tratados Autenticados em Duas ou Mais Línguas 
1. Quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz igualmente fé em 

cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes concordem que, em caso de divergência, 
prevaleça um texto determinado. 

2. Uma versão do tratado em língua diversa daquelas em que o texto foi autenticado só será 
considerado texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso concordarem. 

3. Presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido nos diversos textos autênticos. 
4. Salvo o caso em que um determinado texto prevalece nos termos do parágrafo 1, quando a 

comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a aplicação dos artigos 31 e 32 
não elimina, adotar-se-á o sentido que, tendo em conta o objeto e a finalidade do tratado, melhor 
conciliar os textos. 

 

A partir de 1919 com o advento da Liga das Nações, e mais posteriormente com a 

Organização das Nações Unidas, a formulação de tratados internacionais em duas ou mais 

línguas passaram a ser algo freqüente no cotidiano internacional, tendo em vista o 

crescimento da pactuação de tratados multilaterais que congregavam diversas partes que 

falavam distintas línguas. Transformou-se, então, em algo comum ter-se tratados escritos em 

duas ou mais línguas, mas que não deviam deter, mesmo tendo em vista tal peculiaridade, 

diferenças interpretativas co relação às cláusulas objeto do mesmo. 

Os textos dos tratados internacionais são reconhecidos pelas partes como: i) textos 

autênticos, produzido em determinada(s) língua(s), que são aquelas versões que possuem 

cogência e imperatividade entre as partes para fins de interpretação e aplicação; ii) textos 

oficiais, que são os que são traduzidos para as línguas do Estados negociantes mas que não 

possuem a força jurídica dos autêntico; ou iii) traduções oficiais, que são as traduções 

preparadas pelos governos estatais, ou mesmo por organizações internacionais. 

A problemática se instaura quando interpretações destoantes conflitam na aplicação, 

ou ainda no entendimento do alcance e sentido do tratado, tendo-se por base uma pluralidade 

de textos autênticos, ou seja, tratados multilíngües. É para essas situações que a Convenção de 

Viena relacionou o art. 33, na tentativa de buscar, positivamente, a solução de conflitos nesse 

sentido por meio da instauração de normas interpretativas. 
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A primeira questão posta pela Convenção e que deve ser observada é definir qual é, 

ou quais são os textos autênticos do tratado. Esse é o papel dos próprios textos dos tratados 

que deverá definir em seu bojo quais os status dos textos, apontando aquele que será o 

autêntico, ou ainda se são dois ou mais, aqueles que serão textos oficias, etc. Em não havendo 

tal previsão, presume-se que todas as versões em que o texto for produzido detêm o caráter de 

autenticidade. Desta forma, a regra geral no caso dos tratados multilíngües é a de que há uma 

igualdade dos textos na ausência de disposição do contrário por parte dos tratados. 

Entretanto, o parágrafo primeiro do artigo 33 da Convenção já parte do pressuposto 

de que dois ou mais textos são considerados autênticos pelo tratado. O tratado, não obstante a 

autenticidade declarada das línguas em que o mesmo for declarado autêntico, pode ter uma 

versão que, em comum acordo entre as partes, seja vista como a aplicável caso ocorra 

divergência entre os textos. Porém, nem sempre isso se constata. 

As dificuldades interpretativas que podem surgir quando ocorre, por exemplo, um 

dado termo possui um sentido mais aberto e liberal em uma das línguas autênticas, enquanto 

que em outra língua também autêntica, o mesmo termo possui um sentido mais estreito e 

restrito, apesar de se presumir que os textos autênticos dos tratados possuem o mesmo 

significado. Assim, pode acontecer de não se ter acordado na prevalência de um texto por 

outro em havendo divergência de ambos e, portanto, persistir o encalço interpretativo. 

Conforme Glahn332, a tendência tem sido pela preferência do sentido mais restrito e 

limitado na busca do sentido do tratado em sua interpretação. Deste modo, assim se 

posicionou a Corte Permanente Internacional de Justiça no caso “Mavrommatis Palestine 

Concessions”: “quando duas versões possuidoras de imperatividade iguais co-existem, uma 

delas aparenta ter uma abertura maior que a outra, obrigando a adotar a interpretação mais 

                                                 
332 VON GLAHN, Gerhard. Op cit. p. 475. 
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limitada, que pode ser produzida para harmonizar as duas versões (...)”333. A solução 

encontrada pela Convenção é a fazer prevalecer o sentido que melhor conciliar os textos, 

tendo em conta o objeto e a finalidade do tratado.  

 

3.4.4. Conflito Aparente entre Normas Internacionais e Normas Internas Brasileiras 

 

O posicionamento da norma jurídica internacional no ordenamento interno dos 

Estados soberanos é questão que remonta ao descobrimento do grau hierárquico que aquela 

norma assume quando de sua inserção no âmbito de observância e aplicação normativa do 

país que expressa sua vontade por contrair determinado compromisso internacional. 

A hierarquia colocada aos tratados internacionais no patamar das normas jurídicas é 

assunto que deve constar do sistema constitucional dos Estados, de maneira a que cada um, 

soberanamente, explicita não apenas o modo e a forma pela qual determinação norma 

convencional deve ingressar e se fazer observar e aplicar internamente, mas também a sua 

localização hierárquica em relação às demais normas internas.  

Isto porque, aparentemente, as normas jurídicas contidas nos tratados internacionais 

podem vir a se chocar com atos legais emanados dos poderes legislativos estatais competentes 

tanto antes quando após sua entrada em vigor no âmbito interno. A hierarquia solidificada 

constitucionalmente afastaria de vez um eventual conflito, elidindo possível norma do 

ordenamento jurídico que fosse contrária a quaisquer dispositivos de outra considerada 

superior. 

                                                 
333 Caso Mavrommatis Jerusalem Concessions (Grécia vs Grã Bretanha) da Corte Permanente Internacional de 
Justiça. Decisão da CPIJ de 26 de março de 1925. Sentença de mérito disponível em http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_05/15_Mavrommatis_a_Jerusalem_Arret_19250326.pdf (acesso em 26 de fevereiro de 
2008), p. 19. Tradução do original: “Where two versions possessing equal authority exist, one of which appears 
to have a wider bearing than the other, it is bound to adopt the more limited interpretation which can be made to 
harmonize with both versions (…)” 
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Esta visão é considerada essencialmente constitucionalista, a qual defende a 

soberania estatal e “considera que a observância de regras constitucionais dos Estados 

contratantes é requisito essencial para a validade do tratado, pois é o direito constitucional de 

cada um que estabelece os órgãos competentes, isto é, os poderes competentes e os 

procedimentos de que dependem a formação e a expressão da vontade do Estado em obrigar-

se, internacionalmente”334. 

No entanto, o que se depreende do ordenamento jurídico brasileiro é uma falta de 

parâmetros constitucionais que orientem a atuação do legislador e dos tribunais no quesito da 

validade, interpretação e aplicação dos tratados.  

A teoria internacionalista procura reduzir a influência das disposições constitucionais 

sobre a validade dos tratados, almejando garantir uma maior estabilidade no cumprimento das 

normas internacionais. O fundamento no qual se baseia esta teoria não encontra-se arraigada 

tão somente na concepção de que o DIP deve prevalecer sobre o direito interno através de 

uma explicação de uma norma superior, mas também na Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados de 1969, que ao se referir ao direito interno dos Estados, preconiza em seu artigo 

27 que “uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno como justificativa 

para o inadimplemento de um tratado”. 

Ademais, a fim de corroborar com a tese que a dita Convenção adotou a supremacia 

do DIP sobre o direito interno, o seu artigo 42 estabeleceu que a validade de um tratado, ou do 

consentimento do Estado em obrigar-se por ele, só poderá ser impugnada em virtude de 

aplicação da própria Convenção, não olvidando o fato de que a suspensão, a denúncia, a 

terminação ou a retirada de uma parte de um tratado só poderá ocorrer na forma prevista no 

texto da própria Convenção ou de um tratado. 

                                                 
334 FRAGA, Mirtô. O Conflito entre Tratado Internacional e Norma de Direito Interno – Estudo Analítico 
da Situação do Tratado na Ordem Jurídica Brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 34-35. 
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Essa “aparente” supremacia do DIP sobre o direito interno consagrada pela 

Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 precisa ser encarada e interpretada 

muito mais como uma tentativa conciliatória de reunir as duas concepções, buscando 

demonstrar que a soberania estatal não significa poderes absolutos, arbitrários e sem limites, 

pois “quem têm direitos têm deveres, têm obrigações e, dentre estas, a regra pacta sunt 

servanda assume feição preponderante”335. 

A razão de se vislumbrar a problemática do conflito aparente através de um prisma 

conciliador, ao invés de buscar a confrontação dos sistemas jurídicos, se perfaz tendo em vista 

a intensificação da vida internacional dos Estados, fazendo crescer consideravelmente o 

número de normas convencionais celebradas entre os Estados e, por conseqüência, a 

interdependência entre as esferas internas e a internacional. O incremento da problemática do 

relacionamento entre o DIP e o direito interno, bem como entre o conflito de normas de 

ambos os ordenamentos, se verifica por meio de uma ausência de dispositivos constitucionais 

que garantam unidade e coerência ao sistema dos Estados, fato que permite uma oscilação 

tremenda na consideração por parte de cada Estado, variando entre as concepções monistas e 

dualistas.  

Jacob Dolinger sintetiza simploriamente, porém eficientemente, o assunto: 

 
Os conflitos entre o direito interno e o internacional têm atraído a atenção dos juristas desde a 

virada do século XX, e suscitaram jurisprudência nos Estados Unidos, na Europa, na Comunidade 
Econômica Européia e na América Latina. Conflitos ou incompatibilidade podem ocorrer em 
diferentes sentidos: costume internacional versus lei nacional ou tratado/convenção internacional 
versus lei nacional336. 

 

Os conflitos entre tratados internacionais e leis internas são geralmente solucionados 

                                                 
335 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 40. 
336 DOLINGER, Jacob. As Soluções da Suprema Corte Brasileira para os conflitos entre o direito interno e o 
direito internacional: um exercício de ecletismo, in Revista Forense, Rio de Janeiro, vol. 334, pp 71-72, 
abr/jun.1997. 
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seguindo duas opções que são: ou a fonte internacional tem primazia sobre a interna, ou esta é 

quem tem primazia sobre a internacional. A busca pela solução dos conflitos passa 

necessariamente por uma análise do texto constitucional dentro do qual se procura identificar 

qualquer dispositivo que oriente qual será a norma a ser aplicada; todavia, nem todas as 

Constituições apresentam dispositivos claros e precisos sobre a relação entre o DI e o direito 

interno337.  

Por esta razão, tem-se aludido a necessidade de dispositivos constitucionais mais 

precisos e objetivos que regulassem a decisão do Judiciário brasileiro especificamente nesta 

questão; sobretudo, a inclusão de regras no texto constitucional brasileiro que garantissem o 

que se denomina por democratização das relações externas brasileiras, sob pena de se ter 

incorrido em ato ilícito internacional, passível de responsabilização estatal338. 

 

3.4.4.1. Tratado e Lei Interna 

 

O conflito entre disposições de uma lei interna brasileira e normas advindas de um 

tratado internacional ratificado e promulgado no ordenamento pátrio se resolveria através da 

verificação de qual norma se situaria em um patamar hierárquico superior, de acordo com as 

prescrições constitucionais aplicáveis. Todavia, a Constituição brasileira atual não estabeleceu 

qualquer prioridade. Assim, “na ausência de expressa determinação constitucional sobre a 

prevalência de uma sobre a outra norma, a solução deve ser encontrada à luz da interpretação 

e segundo os princípios gerais do Direito”339. 

Conforme ensinamentos de Mirtô Fraga340, três são as possibilidades aviltadas pela 

                                                 
337 ARIOSI, Mariângela. Conflitos entre Tratados Internacionais e Leis Internas – O Judiciário Brasileiro e 
a Nova Ordem Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 154. 
338 ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 188. 
 

339 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 78. 
 

340 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 79. 



 

 

279

doutrina com relação à solução de eventuais conflitos entre lei interna e norma internacional: 

1) equiparação entre lei e tratado, resolvendo-se o conflito pela aplicação do princípio lex 

posterior derrogat priori; 2) aplicação da lei afasta a do tratado, em virtude da obrigação, 

imposta aos tribunais, de emprestar eficácia à lei; 3) aplicação do tratado, por diferentes 

razões. 

O primeiro grupo vislumbra a entrada do tratado internacional no ordenamento 

jurídico pátrio brasileiro, através da promulgação do decreto do Presidente da República, 

como uma equiparação normativa com as leis internas, possuindo as disposições 

internacionais o mesmo valor, por se situar no mesmo plano de igualdade, que as leis internas, 

passando aquela norma a ser lei, detendo o mesmo status e o mesmo patamar hierárquico com 

a sua integração. Desse modo, o conflito entre essas normas se resolveria pelo critério da 

especialidade ou da temporalidade, já que a hierarquia seria a mesma341. 

A segunda visão não prevê a equiparação entre a norma interna e a internacional, 

mas sim uma obrigatoriedade de se aplicarem ambas, segundo o disposto constitucionalmente. 

A norma convencional, quando em conflito, não se encontra revogada, mas tão somente tem 

sua eficácia afastada, uma vez que os tribunais são constitucionalmente obrigados a fazer 

aplicar a norma interna, ainda que, assim, haja responsabilidade internacional do Estado. 

Contrariamente às duas colocações produzidas, a doutrina observa que admitindo que 

possa o Legislativo ir de encontro ao tratado que aprovou, via aprovação de ato legal, é 

reconhecer o predomínio do Congresso, em franca oposição ao dispositivo constitucional que 

                                                 
341 Os defensores desta tese no Brasil afirmam que quando o ordenamento jurídico pátrio decidiu abrir exceção a 
essa equiparação hierárquica entre tratado internacional e lei interna ele o fez expressamente, tal como no 
Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66 (Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou 
modificam a legislação tributária interna, e serão observados pelos que lhe sobrevenham) e no Código 
Brasileiro do Ar, Decreto-Lei 32/66 (Art. 1. O direito aéreo é regulado pelas Convenções e Tratados que o 
Brasil tenha ratificado e pelo presente Código). Quando o legislador não quis estabelecer a mencionada exceção, 
ele se referiu aos diplomas internacionais nas leis internas sem expressamente prever nada, assim como na Lei de 
Segurança Nacional, no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código Penal Militar e no Código de 
Processo Penal Militar. 
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declaram os poderes independentes e harmônicos entre si, haja vista não haver autorização 

expressa constitucional para tanto. O tratado não obriga apenas o Poder Executivo, mas todo o 

Estado e, portanto, o Legislativo, para aprovar as leis necessárias e abstendo-se de votar as 

que lhe sejam contrárias, o Executivo, para regulamentar e tudo fazer para sua fiel execução, e 

o Judiciário, aplicando os tratados e dando-lhes eficácia. Ademais, o tratado não pode ser 

visto como disposição supletiva a incidir, em caso concreto, na ausência de expressa norma 

interna, tal qual a lei, na ausência de contrato, entre as partes. O objetivo do ato internacional 

é, justamente, na maioria das vezes, afastar a incidência da regra interna, já existente, ou 

prevenir esse afastamento no futuro342. 

O afastamento do tratado internacional pelos tribunais, para que esses dêem eficácia 

às normas internas, levanta alguns questionamentos básicos, tais como se os tribunais também 

não estão obrigados a emprestar eficácia aos tratados, e qual o motivo que levaria um Estado a 

firmar um compromisso internacional, por livre e espontâneo consentimento, após aprovação 

do próprio Legislativo, que seria sabedor de seu não cumprimento. 

Um terceiro posicionamento é o da solução do conflito aparente por meio da 

prevalência dos tratados internacionais sobre as leis internas, sejam elas anteriores ou 

posteriores, sem que haja qualquer revogação de uma norma pela outra, tendo como substrato 

jurídico o princípio pacta sunt servanda, o respeito aos compromissos assumidos através da 

consciência jurídica universal, a boa-fé dos Estados e os dispositivos relativos presentes na 

Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969. O entrevero conflituoso findar-se-ia 

pelo afastamento da eficácia da lei interna especificamente nos casos dispostos pelo tratado 

internacional, permanecendo em vigor e com eficácia quanto às situações não dispostas pela 

normativa internacional. 

                                                 
342 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 84-85. 
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Como num Estado constitucional de Direito “o cidadão só tem seus direitos 

protegidos pelos tribunais”343, se perfaz necessário uma análise do posicionamento 

jurisprudencial que vem sendo majoritário nos tribunais brasileiros, especialmente no 

Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição segundo ela mesma. 

Desse modo, a opção monista tem dominado a jurisprudência no Brasil, com uma 

oscilação entre o monismo moderado e o radical nos seus julgados. A opção pelo monismo 

pode ser verificada quando se observam as decisões do Judiciário nos casos de conflito entre 

DI e direito interno – tratados e leis internas –, conflito este que não veio a cessar quando da 

promulgação da Constituição de 1988, uma vez que a Carta Magna foi, conforme já 

preconizado, omissa face ao tratamento de eventuais conflitos.  

O enfrentamento jurisprudencial brasileiro da matéria encontra-se, atualmente, 

pacificado em torno da equiparação dos tratados internacionais a leis internas e, assim, 

aplicando o critério cronológico, sem que isso implique na revogação das normas, mas sim na 

suspensão da eficácia da norma internacional, haja vista a forma específica que esta possui 

para ser expurgada do mundo jurídico, qual seja, a denúncia pelo chefe do Poder Executivo. 

A opção pela aplicação da regra lex posterior derrogat priori em caso de conflito 

entre tratado anterior e lei posterior somente se efetivou no julgamento do Recurso 

Extraordinário 80.004/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, na década de 70, pois a tendência 

brasileira, a princípio, foi pela prevalência do Direito Internacional344. O monismo radical 

                                                 
343 WEIL, Eric. Filosofia Política. São Paulo: Loyola, 1990, p. 213 ss apud CUNHA, Djason B. Della. Crise do 
Direito e da Regulação Jurídica nos Estados Constitucionais Periféricos. Porto Alegre: Sergio Antonio 
Fabris Editor, 2003, p. 43. 
344 Mirtô Fraga cita, para tanto, o pedido de extradição n. 7, de 1913, quando se aplicou o tratado celebrado com 
a Alemanha contra a Lei 2.416/1911; Apelação Cível n. 9.587, de 1951, a qual assevera em sua ementa que o 
tratado revoga as leis que lhe são anteriores, não podendo, entretanto, ser revogado pelas posteriores, se estas não 
o fizerem expressamente ou se não o denunciarem; Embargos à Apelação Cível n. 9.583, de 1950; Habeas 
Corpus 51.977-DF; Recurso Extraordinário n. 71.154-PR, de 04/08/1971 (Ementa – Lei Uniforme sobre o 
Cheque, adotada pela Convenção de Genebra. Aprovada pelo Congresso nacional, e regularmente promulgada, 
suas normas têm aplicação imediata, inclusive naquilo em que modificarem a legislação interna. Recursos 
extraordinário conhecido e provido). (Cf. FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 99-106). Ademais e corroborando, “no 
Brasil existem diversos acórdãos consagrando o primado do DI, como é o caso da União Federal v. Cia. Rádio 
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internacionalista que predominava na jurisprudência nacional se consubstanciava em dois 

diplomas jurídicos convencionais aplicáveis ao Brasil, quais sejam, a Convenção de Havana 

sobre os Tratados345, de 1928, e a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados346, de 

1969. 

A orientação tomada pelo STF a partir do Recurso Extraordinário 80.004/SE347 

obviamente que influenciou os demais tribunais pátrios a adotarem tal posicionamento, bem 

como solidificou o entendimento da Suprema Corte desde então, a despeito dos fundamentos 

que vinham norteando sua jurisprudência e do próprio sistema jurídico brasileiro que não 

contempla a solução ofertada. Uma das argumentações dos defensores da teoria abarcada pelo 

STF é a de que na Constituição de 1988348, assim como nas anteriores349, os dispositivos 

                                                                                                                                                         
Internacional do Brasil (1951), em que o Supremo Tribunal Federal decidiu unanimemente que um tratado 
revogava as leis anteriores (Apelação Cível n. 9.857). Coelho Rodrigues assinala a existencia de um acórdão do 
STF (1914, em que se declarava estar em vigor e aplicável um tratado, apesar de haver uma lei posterior 
contrária a ele. Do mesmo sentido deste último, de que um tratado não é revogado por uma lei interna posterior, 
está o acórdão do STF na Apelação Cível n. 7.872, de 1943, com base no voto de Filadelfo”. (MELLO, Celso D. 
de Albuquerque. Apud ARIOSI, Mariângela. Op cit. p. 165). 
345 Promulgada pelo Decreto Presidencial n. 18.956, de 22 de outubro de 1929. Artigo 10 da Convenção: 
“Nenhum Estado se pode eximir das obrigações do tratado ou modificar as suas estipulações, senão com o 
accôrdo, pacificamente obtido, dos outros contractantes”. 
346 Convenção não ratificada pelo Brasil, porém com entrada em vigor no plano internacional em 27 de janeiro 
de 1980 e aceita como direito costumeiro pelo direito nacional. Artigo 26 e 27 da Convenção: “Pacta sunt 
servanda - Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé”. e “Direito Interno e 
Observância de Tratados - Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o 
inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46”. 
347 Ementa do Acórdão:  
“Convenção de Genebra – Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias – Aval aposto à Nota 
Promissória não registrada no prazo legal – Impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias 
ordinárias. Validade do Decreto-Lei n. 427, de 22/01/1969. 
Embora a Convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias tenha 
aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do país, disso decorrendo a 
constitucionalidade e conseqüente validade do Decreto-Lei n. 427/69, que instituiu o registro obrigatório da Nota 
Promissória em Repartição Fazendária, sob pena de nulidade do título. 
Sendo o aval um instituto do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do titulo cambial a 
que foi aposto. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.” 
348 1988 
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - 
julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 
recorrida: b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
349 1891 
Art. 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete:  
§1º - Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal 
Federal: a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do 
Tribunal do Estado for contra ela;  
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constitucionais referentes à competência da Suprema Corte, por estarem localizados juntos 

nos textos constitucionais, equivalem-se, evidenciando a equiparação hierárquica entre as leis 

internas e os tratados internacionais. 

 

3.4.4.2. Tratado e Constituição 

 

Por outro lado, o conflito entre tratados internacionais e normas internas pode se 

verificar em outro campo, no constitucional, colocando de frente normas internacionais com 

normas constitucionais. Os tratados internacionais, vistos como são normas que vinculam 

sujeitos de DIP que consintam com determinados compromissos internacionais perante 

outros, necessitam se adequar tanto aos procedimentos e ritos previstos nas Constituições dos 

Estados para que se concretizem as fases constitutivas e de entrada em vigor dos tratados, 

bem como precisam se compatibilizar com os textos constitucionais daqueles que declaram 

suas vontades. 

                                                                                                                                                         
1934 
Art 76 - A Corte Suprema compete: 2) julgar: III - em recurso extraordinário, as causas decididas pelas Justiças 
locais em única ou última instância:  a) quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, 
sobre cuja aplicação se haja questionado; b) quando se questionar sobre a vigência ou validade de lei federal em 
face da Constituição, e a decisão do Tribunal local negar aplicação à lei impugnada;  
1937 
Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: III - julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas 
pelas Justiças locais em única ou última instâncias: a) quando a decisão for contra a letra de tratado ou lei 
federal, sobre cuja aplicação se haja questionado; 
1946 
Art 101 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: III - julgar em recurso extraordinário as causas decididas em 
única ou última instância por outros Tribunais ou Juízes: a) quando a decisão for contrária a dispositivo desta 
Constituição ou à letra de tratado ou lei federal; 
1967 e Ato Institucional 6/69: 
Art 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 
decididas, em única ou última instância, por outros Tribunais, quando a decisão recorrida: a) contrariar 
dispositivo desta Constituição ou negar vigência a tratado ou lei federal; b) declarar a inconstitucionalidade de 
tratado ou lei federal; 
Emenda Constitucional 1/1969  
Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas 
decididas em única ou última instância por outros tribunais, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo 
desta Constituição ou negar vigência de tratado ou lei federal; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou 
lei federal; 
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Está-se diante, portanto, de dois tipos de constitucionalidades dos tratados 

internacionais: a extrínseca e a intrínseca, respectivamente. A primeira retrata cunho 

meramente formal, denominada também de ratificação imperfeita, enquanto a segunda centra-

se sob o ponto de vista material, de maneira que os tratados internacionais se submetem a esta 

dupla apreciação constitucional, a fim de evitar conflitos com normas fundamentais. 

A competência para negociar, assinar e ratificar os tratados internacionais, além de 

todo o iter procedimental para sua celebração, aprovação parlamentar, ratificação, 

promulgação e entrada em vigor, são matérias dispostas constitucionalmente e que demandam 

uma observância positiva estrita, em virtude de sua obrigatoriedade indispensável para a 

correta formação do vínculo entre o Estado e a norma jurídica convencional. 

A não complacência com qualquer desses assuntos gera o que se intitulada de 

inconstitucionalidade extrínseca dos tratados, haja vista sua conflituosidade com a norma 

constitucional advir não do seu objeto, da matéria que relaciona, mas sim de aspectos de 

competência e/ou procedimentais que não foram seguidos conforme estatuído pela normativa 

suprema estatal, pois, “a partir do momento em que a Constituição atribui aos poderes 

Executivo e Legislativo a competência para formar a vontade do Estado, e ao Executivo a 

competência para declará-la, surge a possibilidade da inconstitucionalidade extrínseca ou 

formal dos tratados internacionais”350. 

A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, estabeleceu 

parâmetros que regem assuntos desta natureza: 

 
Art. 46 
Disposições do Direito Interno sobre Competência para Concluir Tratados 
1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado 

foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir 

                                                 
350 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O Poder de Celebrar Tratados – Competência dos poderes 
constituídos para a celebração de tratados à luz de Direito Internacional, do Direito Comparado e do 
Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, p. 244. 
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tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito 
interno de importância fundamental. 

2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda, 
na matéria, de conformidade com a prática normal e de boa fé. 

Art. 47 
Restrições Específicas ao Poder de Manifestar o Consentimento de um Estado 
Se o poder conferido a um representante de manifestar o consentimento de um Estado em 

obrigar-se por um determinado tratado tiver sido objeto de restrição específica, o fato de o 
representante não respeitar a restrição não pode ser invocado como invalidando o consentimento 
expresso, a não ser que a restrição tenha sido notificada aos outros Estados negociadores antes da 
manifestação do consentimento. 

 

Neste sentido, a Convenção almejou consolidar o costume internacional na conclusão 

de tratados (“conformidade com a prática normal”), o princípio da boa-fé e a característica da 

notoriedade manifesta como diretrizes basilares desse sistema, que se ordena através das 

cartas constitucionais dos Estados, posto que o direito interno fundamental explícito deve ser 

preservado em qualquer hipótese. 

Nem o Chefe de Estado pode ignorar o procedimento estatuído na Carta Magna de 

seu Estado, de maneira que não se ocupe da matéria o Direito Internacional, relevando a 

violação constitucional e fundamental ocorrida, nem pode a boa-fé dos membros da sociedade 

internacional ser corrompida por países que possam se “utilizar” de suas Leis Maiores para se 

abster de compromissos internacionais assumidos. 

Para Cachapuz de Medeiros, a “violação manifesta” da letra da Convenção 

conceitua-se como aquela que fica evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de 

conformidade com a prática norma e de boa-fé, obedecendo a um padrão de razoabilidade. 

Assim, a boa-fé serve como fator de restrição para que o Estado argumente com a violação do 

seu próprio direito interno. Afora isto, outro aspecto restritivo é o transcurso do tempo, pois o 

Estado perde o direito de invocar causa de nulidade se, conhecidos os fatos, concorda – ou se 

presume a concordância – com a validade do tratado351. 

                                                 
 
351 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. Op cit. p. 265-266. 
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Dentro deste contexto foi que a Convenção de Viena atentou para uma conjunção das 

concepções constitucionalista e internacionalista sobre a matéria, já que uma – a 

internacionalista – defende que um Estado, ao negociar um tratado com outro, não pode se 

preocupar com o processo interno de formação da vontade deste, ao passo que a outra – a 

constitucionalista – assevera que a autoridade investida no poder de celebrar tratados não 

declara validamente a vontade da Nação em obrigar-se no acordo, se desobedeceu as regras 

constitucionais de competência para tal celebração, pois é a Constituição quem diz quais os 

órgãos e os procedimentos pelos quais a vontade do Estado em obrigar-se por tratados será 

formada e declarada352. 

O questionamento acerca da constitucionalidade dos tratados internacionais se 

transmuda quando o foco passa dos aspectos formais de competência e procedimentos 

constitucionalmente estabelecidos para o âmbito material, para o confronto entre as 

disposições encartadas na norma internacional e dispositivos constitucionais. Neste ponto, ao 

contrário, o problema situa-se intrinsecamente, “quando o tratado, apesar de formalmente ter 

respeitado todo o procedimento constitucional de conclusão estabelecido pelo direito interno, 

contém normas violadoras de dispositivos constitucionais”353.   

A solução para o deslinde desta querela conflituosa deve ser concebida por meio do 

sistema jurídico de cada Estado. Desta feita, cada país, soberanamente, através de sua Lei 

Fundamental, deverá dispor acerca da primazia dos tratados ao texto constitucional, 

necessariamente de maneira expressa, ou da primazia da Carta Magna, entendendo-se que esta 

última dar-se-á ainda que tacitamente, de modo presumido, caso não haja expressa 

determinação constitucional em sentido contrário. 

                                                 
352 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 
148-149. 
353 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op cit. p. 243. 
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Acompanhando este raciocínio, no Brasil, não se admite a aplicação de tratado 

contrário à Lei Maior, em virtude de expressa vedação constitucional354. Não há ressalvas 

quanto a compromissos anteriores, impondo-se, porém, o respeito a eles, em virtude do 

princípio da identidade do Estado e em razão de não ser absoluto e ilimitado o poder 

constituinte355. 

Apesar da expressa determinação constitucional com relação ao controle de 

constitucionalidade dos tratados internacionais, de maneira difusa, “são raríssimos os 

julgamentos em que se discutiu a prevalência de dispositivo constitucional sobre o tratado e, 

ainda assim, de maneira indireta”356, seja difusa, seja concentradamente. No Brasil, uma das 

poucas vezes em que foi declarada a inconstitucionalidade de um tratado internacional, foi a 

Convenção 110 da Organização Internacional do Trabalho357, cujos dispositivos eram 

inconstitucionais perante as Constituições de 1946 e 1967, com a Emenda 1/69, tendo, no 

entanto, o Brasil denunciado a mesma nos moldes previstos pela própria norma. 

Diante das duas formas de controle de constitucionalidade existentes, a difusa e a 

concentrada, o STF já sedimentou jurisprudência no sentido de se admitir a primeira, mesmo 

porque tal medida é cabível por expressa disposição constitucional, tendo já declarado ser 

possível a utilização do controle concentrado também para desafiar a constitucionalidade de 

                                                 
354 A norma exposta no art. 102, III, b), prevê o cabimento de recurso extraordinário para o STF quando a 
decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, abrindo a possibilidade da Corte 
Suprema apreciar a constitucionalidade material de norma jurídica internacional que o Brasil seja parte. 
355 Esse posicionamento doutrinário de que os acordos internacionais devidamente ratificados e promulgados não 
perdem a eficácia com o advento de nova Carta Política, até que sejam eles denunciados, seguindo o princípio da 
identidade dos Estados, afirma que ao celebrar tratados com outras nações, o Estado assume em seu nome, e não 
no dos homens que exercem o poder, compromissos vários, de maneira que o Poder Constituinte, 
originariamente, não está condicionado apenas às limitações decorrentes do Direito Natural, mas também da 
existência de outros Estados, na ordem jurídica internacional e, conseqüentemente, dos compromissos 
assumidos. O Poder Constituinte cria nova Constituição, e não um novo Estado, o qual não deixa de existir e que 
se insere em uma sociedade internacional perante a qual não é soberano, mas sim devedor de respeito às normas 
de Direito Internacional. A Convenção de Havana sobre Tratados, de 1928, tratou da matéria da seguinte forma: 
“Art. 11. Os tratados continuarão a produzir os seus efeitos, ainda quando se modifique a Constituição interna 
dos Estados contratantes (...)”. 
 

356 FRAGA, Mirtô. Op cit. p. 125. 
357 Representação n. 803/DF, de 15 de setembro de 1977. 
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um texto convencional, desde que já incorporadas definitivamente ao plano do direito positivo 

interno, explicitando, que esse entendimento decorre da absoluta supremacia da CF sobre todo 

e qualquer ato de direito internacional público celebrado pelo Estado brasileiro358. 

O controle de constitucionalidade abstrato de tratados não se dá mediante a análise 

da norma internacional em si, mas sim dos atos normativos que inserem o tratado no 

ordenamento interno, isto porque não poderia um órgão judiciário interno analisar ato 

normativo que possui seu meio próprio de subsistir ou não no mundo jurídico. Assim, o 

controle abstrato se concretiza analisando-se o Decreto Presidencial que promulga o tratado 

internacional no país, após ter havido a ratificação internacional, devidamente autorizada pelo 

Decreto Legislativo que aprova o mesmo, ainda que haja posicionamento favorável ao 

controle do Decreto Legislativo também359. 

Não fica afastada, entretanto, a responsabilidade internacional do Estado em caso de 

violação do compromisso internacionalmente assumido, conflitante com disposições 

constitucionais internas. Tecnicamente, um tratado validamente firmado e ratificado, mas que 

conflita com dispositivos constitucionais, deve ser denunciado a fim de se evitar a 

responsabilidade internacional do Estado360. 

 

3.4.5. Os Princípios Constitucionais que regem as Relações Exteriores do Brasil 

 

Diante da forma pela qual os tratados internacionais são hermeneuticamente 

considerados nos plano internacional, uma correlação entre essa análise e a observância da 

                                                 
358 ADIN 1.480/DF. Min. Relator Celso de Mello. Julgamento 04/09/1997. E M E N T A: - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE - CONVENÇÃO Nº 158/OIT – (...) POSSIBILIDADE DE CONTROLE 
ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM 
FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (...). 
359 Cf MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 155. 
 
360 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Op cit. p. 243. 
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condução das relações exteriores por parte do Estado brasileiro torna-se indispensável. Neste 

sentido, por ser o documento jurídico formal supremo de toda e qualquer sociedade, é na 

Constituição da República Federativa do Brasil que se encontra o modo pelo qual deve o 

mesmo conduzir suas relações com outros sujeitos de direito internacional. 

O direito constitucional internacional aparece, então, como o substrato necessário 

que fará a interligação entre as interpretações dos tratados internacionais e os pensamentos 

jurídicos e políticos que conduzirão estes ensaios interpretativos por parte do Estado 

brasileiro. Ou seja, os princípios constitucionais destacados na Carta Republicana voltados 

para as relações internacionais ditarão os nortes centrais a serem seguidos pelo Brasil na 

interpretação dos acordos, convenções e tratados internacionais de que for parte, seja para 

conduzir suas negociações, seja para aplicar de fato a norma jurídica extraída do texto 

internacional. 

Assim, a Constituição de 1988 veio a contemplar determinados princípios que regem 

as relações internacionais praticadas pela República Federativa do Brasil361, dentre os quais se 

destacam para a aplicação sobre os acordos internacionais específicos que detalha-se, o 

princípio da soberania estatal e o da cooperação internacional. Tais princípios são 

considerados a mola central de toda e qualquer discussão que o Estado brasileiro trave com 

qualquer outro sujeito de Direito Internacional, ainda mais quando se trata de questões que 

podem criar obrigações jurídicas no âmbito internacional para o país. 

Tendo em conta os princípios constitucionais brasileiros que norteiam e dão 

sustentáculo jurídico às relações internacionais que envolvem dito Estado, é clarividente que 

                                                 
361 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I 
- independência nacional; II - prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV - não-
intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - 
repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X - 
concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-
americana de nações. 
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dois princípios destacados têm sua importância ressaltada quando se trata da formulação de 

acordos internacionais que visem a pactuação de regras para o desenvolvimento conjunto, 

com outros sujeitos de DIP, de jazidas e reservatórios compartilhados de petróleo e/ou gás 

natural, quais sejam, o da soberania e o da cooperação internacional. O primeiro por ser o 

princípio no qual os recursos naturais engendram sua dominialidade indispensável; o segundo 

por ser com base nele que tais documentos jurídicos devem ser construídos, a fim de que os 

direitos soberanos presentes sejam protegidos, assegurados e eficientemente explorados. 

 

3.4.5.1. A Soberania Estatal 

 

O relacionamento do Estado brasileiro com demais sujeitos do DIP deve se pautar, 

portanto, nos princípios definidos pela Constituição como regedores das relações 

internacionais. Afora tais princípios, impende-se destacar o preceito existente no art. 1°, I, da 

CF/88, o qual proclama a soberania como fundamento da República Federativa do Brasil 

constituída em Estado Democrático de Direito. 

Neste contexto, conforme demonstrado, o desenvolvimento se verte em um direito 

fundamental, de acordo com a própria Constituição, que deve ser contemplado não somente 

nas relações Estado brasileiro/sociedade brasileira, mas do mesmo turno, nas relações 

internacionais engendradas pelo país, estando aí incluídos os acordos comerciais bilaterais e 

multilaterais firmados, os tratados de integração econômica, os tratados sobre investimentos 

internacionais, sobre propriedade intelectual, sobre meio-ambiente, assim como os acordos 

internacionais de desenvolvimento compartilhado de petróleo e gás natural e os acordos de 

unitização internacional na área de petróleo e gás natural.  

Portanto, faz-se mister a elucidação destes princípios constitucionais 

internacionalistas, a fim de que se possa ter consolidada a forma pela qual os acordos devem 
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ser concebidos, originados e aplicados em consonância com a esfera constitucional brasileira, 

o que possibilitará que se esmiúce, posteriormente, os acordos internacionais de unitização na 

área de petróleo e gás e sua aplicação no sistema constitucional pátrio.  

A soberania, fundamento da República, conforme art. 1°, I, assume o mesmo sentido 

de princípio que se coloca na base do sistema constitucional brasileiro, sustentando-o, 

informando-o. É de dizer que quando se trata da elucidação sobre o fundamento no Direito, se 

está a perquirir acerca de onde é que se retira a sua obrigatoriedade. Contudo, a CF/88 

transparece de modo diferente a acepção da palavra, visto que os fundamentos a que se refere 

a Constituição são os princípios básicos que se pretende que o governos levem em conta 

sempre, de maneira que “em outras palavras, princípios e fundamentos têm o mesmo 

sentido”362. 

Assim, a soberania detém um papel demasiadamente relevante na ordem 

internacional e nacional, estando, desta feita, consagrada no texto da Carta de São Francisco, 

tratado constitutivo da Organização das Nações Unidas (ONU), entre os seus princípios363. 

Em diversos outros textos jurídicos internacionais a consagração da soberania se fez 

presente364, de maneira que a CF/88 institucionalizou uma das “antinomias” da ordem jurídica 

internacional: a co-existência normativa dos princípios da soberania e da cooperação 

internacional. 

                                                 
362 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 
124. 
363 Artigo 2 – A Organização e seus Membros, para a realização dos propósitos mencionados no Artigo 1, agirão 
de acordo com os seguintes Princípios: 
 7. Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam 
essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma 
solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas 
constantes do Capitulo VII. 
364 Carta da Organização dos Estado Americanos (art. 3, b); Ata Final da Conferência sobre a segurança e a 
cooperação da Europa (Helsinque – 1975); Resolução da Assembléia Geral da ONU sobre as relações amigáveis 
e a cooperação entre os Estados conforme a Carta da ONU (1970). 
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No contexto contemporâneo, a soberania vem assumindo a tendência de existir como 

um conceito meramente formal, isto é, Estado soberano é aquele que se encontra direta e 

imediatamente subordinado ao DIP. O seu conteúdo é cada vez menor, tendo em vista a 

internacionalização da vida econômica, social e cultural365. Essa tendência atual nada mais é 

do que um resgate dos ensinamentos dos clássicos (dos antigos gregos, de Cícero, de São 

Tomás de Aquino, Francisco de Vitória, Francisco Suárez, Hugo Grotius, C. Wolff, dentre 

outros), apontando em convergência a um Direito Internacional objetivo e necessário (e não 

simplesmente voluntário, como outrora pretenderam os positivistas em sua usual e lamentável 

subserviência ao poder), que dá expressão a valores universais366. Esta visão aponta para a 

existência de uma limitação do poder soberano dos Estados por um jus gentium revisitado 

pelo Direito Internacional contemporâneo. 

Todavia, especificamente para o caso dos recursos naturais nacionais, a soberania 

como princípio do DIP ainda perdura de forma bastante consolidada dentro do sistema 

jurídico internacional. Não é outra a visão da comunidade internacional como um todo, 

cristalizado tal pensamento na Resolução 1803, aprovada na XVII Reunião da Assembléia 

Geral da ONU, em 14/12/1962, intitulada de “Soberania Permanente sobre os Recursos 

Naturais”.  

O espírito desse relevante documento internacional encontra-se encartado, 

primordialmente, em seus artigos primeiro (“O direito dos povos e das nações a soberania 

permanente sobre suas riquezas e recursos naturais deve ser exercido com interesse do 

desenvolvimento nacional e bem-estar do povo do respectivo Estado”), segundo (“A 

exploração, o desenvolvimento e a disposição de tais recursos, assim como a importação de 

                                                 
365 Cf MELLO, Celso D. de Albuquerque. Op cit. São Paulo: Renovar, 2000, p. 131. 
 

366 Cf TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A Humanização do Direito Internacional. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006, p. 16. 
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capital estrangeiro para efetivá-los, deverão estar em conformidade com as regras e condições 

que estes povos e nações livremente considerem necessários ou desejáveis para autorizar, 

limitar ou proibir tais atividades”) e quinto (“O exercício livre e proveitoso da soberania dos 

povos e das nações sobre seus recursos naturais deve ser fomentado de acordo com o mútuo 

respeito entre os estados baseados em sua igualdade soberana”).  

O debate sobre os vários aspectos da soberania estatal com relação aos recursos 

naturais e à aplicabilidade dos princípios de direito internacional culminaram em 1974 com a 

adoção de três importantes resoluções: a Declaração e o Programa de Ação sobre o 

estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Internacional (Resoluções 3201 e 3202 de 1 

de Maio de 1974), e a Carta de Direitos e Deveres Econômicos dos Estados (Resolução 3281 

de 12 de Dezembro de 1974). 

A Carta merece maior atenção, tendo em vista os princípios fundamentais que foram 

estatuídos e que afetam a relação existente entre as companhias petrolíferas e os Estados. De 

relevante e significativo, extrai-se da referida norma que todas as operações petrolíferas 

desenvolvidas por uma empresa estrangeira em um determinado país possuem total e irrestrito 

controle do governo deste país. Tal é a lição preconizada no art. 2° da Carta, assim 

demonstrado: “1. Todo Estado tem e deve livremente exercitar total e permanentemente sua 

soberania, incluindo possessão, uso e disposição, sobre todas suas riquezas, recursos naturais 

e atividades econômicas”. 

No mais, apesar de não encontrar o Estado brasileiro submetido a tal normativa 

internacional, de profunda consideração acerca do tema em tratamento encontra-se o disposto 

no art. 18 do Tratado Europeu da Carta da Energia, que afirma que “(1) As Partes reconhecem 

a soberania estatal e os direitos soberanos sobre os recursos energéticos. Elas reafirmam que 

eles devem ser exercidos em consonância com as regras do direito internacional”. 
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Dos dispositivos mencionados, é de se concluir que, para os efeitos de 

dominialidade, disposição, regulamentação, exploração e produção de recursos naturais, a 

soberania é, sob todos os aspectos, o ponto fundamental de início de qualquer debate jurídico 

em torno de recursos transfronteiriços e compartilhados. É, portanto, devido à aplicação e 

construção que se impõe a este princípio do DIP que a resolução de situações de 

compartilhamento de reservatórios e/ou campos petrolíferos se consolida através da pactuação 

de normas convencionais, estipuladas em um tratado internacional. 

  

3.4.5.2. Cooperação Internacional 

 

A CF/88 consagra à importância de princípio condutor das relações internacionais 

brasileiras a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (art. 4°, IX). Referido 

princípio é, indubitavelmente, para o caso da existência de campos e/ou jazidas de petróleo ou 

de gás que se encontrem em regiões transfronteiriças brasileiras, um alento inspirador do 

modo pelo qual deve o mesmo conduzir suas relações internacionais, suas intenções frente à 

área, as negociações e o desenvolvimento de normas convencionais. Não é à toa que se 

encontra disposto como um dos propósitos das Nações Unidas a luta para se “conseguir uma 

cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, 

social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e 

às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião”367. 

Para que se construam normas convencionais que obriguem dois ou mais Estados no 

âmbito internacional, necessita-se do mútuo consentimento dos mesmos para sua efetivação. 

O mesmo ocorre no caso da formulação dos acordos internacionais para a produção conjunta 

de recursos compartilhados ou dos acordos internacional de unitização, motivo pelo qual estar 
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a cooperação internacional vislumbrada como um princípio constitucional que rege as 

relações internacionais do Brasil é extremamente relevante para que tal construção de fato se 

dê e que efetivamente se preveja as regras atinentes à produção compartilhada dos recursos 

transfronteiriços, não havendo danos provocados a qualquer das partes. 

O desafio maior existente hodiernamente nas questões petrolíferas internacionais 

concerne à probabilidade de escassez de tais recursos que vem sendo ventiladas há algum 

tempo, o que poderia gerar um recrudescimento das hostilidades ou da postura predatória, que 

os impulsos de cooperação e solidariedade buscam mitigar368. 

Portanto, perceber-se-á em linhas seguintes369 que um ambiente construído tendo 

como premissa básica a cooperação internacional é condição sine qua non para o desenrolar 

voltado à construção de normas jurídicas atinentes à exploração e produção conjunta de 

recursos naturais transfronteiriços, como o petróleo e o gás natural. E de fato, as associações 

entre Estados, com a conseqüente associação de empresas privadas atuantes com a permissão 

dos países, representam um paradigma viável a ser adotado para o equacionamento dos 

interesses postos em xeque, dando preferência a alianças estratégicas ao invés de competições 

predatórias e monitorando e desenvolvimento atividades econômicas de uma forma mais 

consentânea com o interesse público de todos os envolvidos. 

O espírito de cooperação deve se desenvolver no afã de possibilitar uma otimização 

dos resultados almejados por todas as partes envolvidas, haja vista que a produção unilateral 

não trará os melhores efeitos, nem para quem age de tal forma, muito menos para aqueles que 

                                                                                                                                                         
367 Art. 1°, Propósito n° 3, da Carta da ONU. 
368 Cf RIBEIRO, Marilda Rosado de Sá. Direito do Petróleo. As Joint Ventures na Indústria do Petróleo: 
Temas de Direito Petrolífero e de Direito do Comércio Internacional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 52. 
369 A matéria da cooperação internacional, afora ter a necessidade de ser demonstrada como um princípio 
norteador das relações internacionais brasileiras alcança dimensões consideráveis quando do enfrentamento 
jurídico internacional do compartilhamento de recursos naturais, dentre os quais o petróleo e gás, razão pela 
qual, em capítulo dedicado à análise dos acordos de unitização internacional em face do Direito Internacional 
Público (Capítulo 4°), tal princípio constitucional brasileiro será alçado à condição de princípio do DIP e será 
estudado e colocado em prática especificamente.  
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tiverem seus direitos violados. Neste ponto, encontra-se o Brasil em um patamar diferenciado, 

pois, constitucionalmente, tem-se o norte que deve ser seguido pelo país em situações deste 

porte em suas relações internacionais. 

Neste contexto, imperioso, em seguida, que se delineie a situação fática que termina 

por originar a necessidade da construção de acordos de tal natureza, que é a própria 

comunicação de jazidas e reservatórios, bem como, por conseguinte, o instrumento jurídico 

utilizado para a solução dada para casos desta monta. Não poderia ser outro, desta feita, o 

objeto a ser tratado no próximo capítulo.  

 

3.5. A APLICAÇÃO DOS ACORDOS DE UNITIZAÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL 

E SUAS PECULIARIDADES CONSTITUCIONAIS 

 

Os tratados internacionais quando entram em vigor no território nacional, e isso se 

dá, conforme descrito, após a publicação do texto ratificado por meio de Decreto Presidencial, 

que apenas confere a publicidade necessária aos atos que vinculam juridicamente o Brasil a 

um determinado acordo, são perfeitamente auto-aplicáveis, não necessitando que normas 

internas venham a reproduzir seu inteiro teor, ou ainda que venham a decretar a necessidade 

de sua observância no plano interno pelos cidadãos nacionais. 

A auto-aplicabilidade é, portanto, decorrência da entrada em vigor do tratado 

internacional no Brasil e, por isso mesmo, pode ser invocada como principal razão para 

justificar autorização legislativa prévia ao ato de ratificação ou adesão. Essa conclusão 

envolve a percepção de que, com a incorporação do tratado, passam a integrar o direito 

interno do país as normas dele emanadas, gerando-se, assim, para o Estado e para todos os 
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que se encontram subordinados à respectiva ordem jurídica, direitos e obrigações370. 

Todavia, um acordo internacional que trate especificamente de matéria deveras 

técnica e minuciosa, tal como a referente ao compartilhamento de recursos naturais e a forma 

de sua exploração e produção conjunta, mesmo sendo auto-aplicável e gerador direto de 

direitos e obrigações, necessita que sejam produzidos atos legislativos e administrativos que 

confiram executoriedade e efetividade na prática.  

No campo da aplicabilidade, por já produzir efeitos jurídicos internamente, um 

acordo internacional sobre a produção compartilhada de petróleo e/ou gás vinculará todos os 

poderes estatais a expedirem normas de suas competências para que o mesmo seja fielmente 

observando e executado. A vinculação jurídica ao tratado se concretiza também no campo do 

poder, cabendo ao Legislativo expedir atos legislativos que digam respeito à necessidade da 

execução daquele tratado, assim como ao Executivo, seja aos órgãos da administração direta 

ou indireta, expedir os atos administrativos que a demanda do tratado faz exigir. 

Assim, a partir da definição da natureza das normas que norteiam a produção 

compartilhada de petróleo e/ou gás pelos Estados envolvidos, espera-se abordar os efeitos do 

acordo de unitização nos ordenamentos jurídicos dos Estados-partes, verificando que, após a 

instituição dos princípios norteadores da produção unitizada de determinado campo, cada 

Estado deve dar cumprimento às obrigações decorrentes da norma convencional perante o 

outro Estado e adotar legislação própria no ordenamento jurídico pátrio, definindo as 

disposições legais sobre a exploração que se poderá se dar diretamente por meio de empresas 

estatais, por concessão a particulares precedida de licitação, ou ainda por adequação de 

licenças já concedidas. 

Cabe, assim, a cada Estado garantir a execução do pactuado, sabendo-se previamente 

                                                 
370 DALLARI, Pedro B. A. Op cit. p. 104. 
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a maneira como isso se dará, até porque é principio basilar do Direito Internacional - o Estado 

não pode eximir-se de suas obrigações internacionais alegando questões de direito interno371. 

Esse princípio, inserido em um dispositivo convencional concernente ao Direito dos Tratados, 

teve a intenção de subordinar todo o direito interno dos Estados à observância dos tratados 

internacionais, inclusive as suas Constituições, dando a todo o Direito Internacional 

convencional grau supra constitucional na ordem interna dos Estados aonde ela viesse a 

vigorar ou por ratificação ou como costume internacional372. 

Ainda que de forma transversa, indireta e não expressa, consagrou-se a supremacia 

do Direito Internacional sobre o direito interno, especialmente nas relações convencionadas 

entre as partes contratantes, uma vez que o que fora acordado deve ser observado e cumprido 

fielmente no âmbito interno, vinculando todos os órgãos e poderes soberanos, sob pena de se 

enquadrar a responsabilidade internacional, não se configurando violação de soberania 

qualquer condenação internacional neste sentido, posto que é no exercício de sua própria 

soberania estatal que os Estados contraem compromissos internacionais. 

A classificação e a inserção do acordo de unitização Internacional na área petrolífera 

e gasífera assevera a aplicação, indubitavelmente, dos princípios inseridos nas disposições 

acima citadas. Um Estado soberano, participante de um acordo de unitização não pode eximir-

se de implementar o pactuado conforme o conteúdo firmado internacionalmente, nem pode 

alegar sua legislação interna como argumento para modificar o estatuído e cair em 

descumprimento, ensejando as conseqüências cabíveis contra si. 

No mais, como modo inclusive de complementação ao princípio já comentado, 

                                                 
371 A Convenção sobre o Direito dos Tratados, de 1969, é taxativa em seus artigos relativos à observância dos 
tratados. Artigo 26º - Pacta sunt servanda: “Todo o tratado em vigor vincula as Partes e deve ser por elas 
cumprido de boa fé”. Enquanto que o Artigo 27º estatui sobre o Direito interno e observância dos tratados: “Uma 
Parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o não cumprimento de um tratado. 
Esta norma não prejudica o disposto no artigo 46º”. 
372 PEREIRA, André Gonçalves e QUADROS, Fausto de. Manual de Direito Internacional. Coimbra: 
Almedina, 2001, p. 120. 
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exposto no art. 27 da Convenção de Viena, tem-se, em sede de cumprimento e observância do 

cumprimento dos tratados internacionais, o princípio da norma pacta sunt servanda, que, 

resumidamente, obriga a partes a cumprirem o avençado de boa-fé.   

O princípio da boa-fé eleva-se ao nível de uma instituição reguladora do conjunto das 

relações internacionais e ganha particular relevo no direito dos tratados. De acordo com a 

fórmula geral, executar de boa-fé significa abster-se dos atos que privem um tratado do seu 

objeto ou do seu fim. Esta concepção pode ser considerada demasiadamente vaga e que não 

caracterizaria o que seria a má-fé, pressupondo a necessidade de clarificação na prática, por 

ser forçosamente abstrata à medida que visa excluir toda prática de fraude a lei e exige a 

fidelidade e lealdade aos compromissos assumidos. 

A execução dos tratados, por conseqüência dos acordos de unitização internacional, 

incumbe a todos os órgãos do Estado, porque a obrigação de executar impõe-se ao Estado 

tomado no seu conjunto como sujeito de direito internacional. “Todos os poderes do Estado – 

não somente o Executivo e o Legislativo, mas também o Judiciário – devem respeito e 

obediência ao direito internacional”373. 

A obrigação de execução de tratado revela-se mais complexa e mais dificultosa para 

as partes, uma vez que o objeto da execução não é somente a aceitação no plano interno das 

disposições convencionais, ou seja, não será somente a introdução na ordem interna por meio 

de aprovação legislativa que dará os efeitos executórios pretendidos. 

Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier e Alain Pellet trazem lições extremamente 

valiosas com relação à tomada de medidas internas para aplicação dos Tratados pelos 

Estados-partes: 

 

                                                 
373 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados Internacionais. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 
127. 
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Para ser aplicável, um tratado deve conter disposições suficientemente precisas e poder 
inscrever-se nas estruturas de acolhimento jurídicas ou financeiras de direito interno. A execução do 
tratado exige freqüentemente que certas decisões tenham sido tomadas no plano nacional; o respeito 
do tratado pelos Estados só é assegurado se eles tomarem efetivamente tais medidas (votação de 
créditos especiais, adoção de leis ou de atos regulamentares, modificações da legislação ou da 
regulamentação existentes). O conteúdo desta obrigação depende do caráter self-executing (auto 
executório) ou não do tratado374. 
 

É desta forma que deve ser recepcionado o acordo de unitização internacional no 

âmbito petrolífero, uma vez que necessita das medidas internas de naturezas legislativa, mas 

principalmente administrativa, para que haja a sua fiel execução e a aplicação de seus 

dispositivos. Complementando acresce os autores acima referidos que: 

 

(...) os tratados que não apresentarem um caráter self-executing não são auto-suficientes e os 
Estados partes devem tomar as medidas internas necessárias à sua execução. (...) A fiscalização do 
respeito desta obrigação efetua-se, regra geral, por recursos à responsabilidade internacional do 
Estado, o que supõe que, não tomando as medidas de aplicação necessárias, o Estado atentou contra os 
direitos garantidos (...) ele não pode invocar as lacunas do seu direito interno para fugir aos seus 
compromissos convencionais (art. 27 da Convenção de Viena de 1969)375.  

 

A Corte Internacional Permanente de Justiça, em Parecer de 21 de fevereiro de 1925, 

no caso “Permuta das populações turcas e gregas”, reconheceu como princípio que um Estado 

“que tenha validamente contraído compromissos internacionais seja obrigado a introduzir na 

sua legislação as modificações necessárias para assegurar os compromissos assumidos”376. 

No caso específico do Brasil, observa-se que o acordo necessita ser submetido, como 

todos os demais tratados, ao referendum do Congresso Nacional377, e depois da sua 

                                                 
374 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Direito Internacional Público. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1999, p. 212. 
375 PELLET, Alain; DINH Nguyen Quoc; DAILLIER Patrick. Op cit, p. 213. 
376 Opinião Consultiva sobre a Permuta das populações turcas e gregas da Corte Permanente Internacional de 
Justiça. Parecer da CPIJ de 01 de dezembro de 1926. Opinião Consultiva disponível em http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_16/01_Interpretation_de_l_Accord_greco-turc_Avis_consultatif.pdf (acesso em 26 de 
fevereiro de 2008). 
377 Constituição Federal do Brasil: 
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos 
ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VIII - celebrar tratados, convenções e atos 
internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional; 
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ratificação, à posterior promulgação do texto convencional por Decreto Presidencial. O 

ingresso e a incorporação da norma jurídica internacional na ordem interna brasileira, de 

acordo com os posicionamentos já colacionados da jurisprudência majoritária da Corte 

Suprema, considera o tratado equiparado hierarquicamente às leis ordinárias e, por assim ser, 

os acordos de unitização internacional celebrados pelo Brasil, regulamentando a exploração e 

a produção de petróleo e/ou gás natural entre o Brasil e outro Estado soberano, deve ser 

encarado como uma complementação da função que exerce a Lei do Petróleo, a Lei Federal 

9.478/97, que dentre outras competências, trata da regulamentação do monopólio do petróleo 

e do gás natural no Brasil378. 

A Lei do Petróleo, que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades 

relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, em seu Capítulo V trata da 

exploração e produção de petróleo e gás natural, asseverando que “todos os direitos de 

exploração e produção de petróleo e gás natural em território nacional, nele compreendidos a 

parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, 

pertencem à União, cabendo sua administração à ANP”379. 

Desta feita, em virtude do acordo de unitização internacional dispor acerca de formas 

e determinações pelas quais serão regidas as atividades exploratórias e de produção em um 

determinado campo compartilhado soberanamente, com a sua equiparação a lei ordinária, essa 

norma se coloca ao lado da Lei do Petróleo, complementando-a pela especialidade que 

carrega as atividades que serão conduzidas neste campo em específico, mas ao mesmo tempo 

sendo autônoma no que diz respeito à regulamentação das atividades que traz em seu bojo. 

                                                 
378 Constituição Federal do Brasil: 
Art. 177. Constituem monopólio da União: I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos. 
 

379 Artigo 21 da Lei 9.478/97. 
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Essa construção se perfaz plenamente possível, haja vista que a Constituição 

contempla que a lei regulamentará o exercício do monopólio da União frente às atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural. A Lei 9.478/97 assim o fez, porém não com 

relação a campos compartilhados soberanamente, os quais exigem uma negociação e a 

celebração de acordo internacional com a outra parte. 

Por esta razão que a norma convencional firmada e integrada ao ordenamento 

jurídico brasileiro vem a regulamentar o exercício do monopólio constitucional brasileiro 

sobre o petróleo e gás, juntamente com a Lei do Petróleo, entretanto de forma especial e 

específica, se limitando a conferir seus efeitos ao caso detalhado de compartilhamento tão 

somente. 

O Estado brasileiro nesses casos, portanto, fica obrigado a, através de seus órgãos 

competentes, a ANP, a proceder a licitação dos blocos envolvidos no acordo de unitização 

internacional, a contratar por contratos de concessão com aqueles que realizarão as atividades 

em nome do Brasil380.     

É bem verdade que, em observância ao §1º do art. 177 da CF, a União poderá 

contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades de pesquisa e a lavra 

das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, observadas as 

condições estabelecidas em lei.  

Isto quer dizer que tanto poderá a União, por si só, através de empresas estatais 

constituídas para tal fim específico de produção e exploração de petróleo, cumprir o Tratado 

Internacional firmado de produção compartilhada, como poderá ela contratar juntamente com 

particulares, para que esses possam dar a fiel execução pretendida. 

                                                 
380 Art. 23 da Lei do Petróleo - As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás 
natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, na forma estabelecida nesta 
Lei. 
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Comunga-se, pois, do mesmo entendimento interpretativo de Alexandre de Moraes 

concernente ao art. 177 e ao exercício do monopólio da União, conforme comenta em artigo 

sobre o “Regime jurídico da concessão para exploração de petróleo e gás natural”. 

Compartilhando do pensamento de como pode o Brasil implementar a execução dos acordos 

de unitização internacional, em razão do exercício do monopólio da União sobre o petróleo, 

assevera que: 

 
Ora, no momento em que a Constituição Federal, a partir da EC n.º 9/95, mantém como 

monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos, mas autoriza a contratação de empresas estatais ou privadas para a realização dessas 
atividades, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, acaba por conceder ao Poder 
Público a possibilidade de opção pela manutenção do sistema atual ou pela adoção de um sistema 
onde se permita a concorrência nessa atividade. 

Trata-se, pois, de uma nova concepção de monopólio, não mais relacionado a intervenção 
estatal no domínio econômico com exclusividade no controle dos meios de produção (intervenção por 
absorção), mas sim relacionado ao monopólio de escolha do Poder Público, que poderá, conforme as 
normas constitucionais, optar entre a manutenção da pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás 
natural e outros hidrocarbonetos fluidos por uma só empresa, ou ainda, pela contratação com empresas 
estatais ou privadas. 

A EC n.º 9/95 encerrou o monopólio estatal no exercício da atividade econômica relacionada a 
petróleo e gás natural, mantendo, porém, o monopólio da própria atividade, ou seja, a pesquisa e a 
lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos continuam constituindo 
monopólio da União, no sentido de que somente o Poder Público é que poderá decidir, com 
exclusividade, quem poderá exercer essa atividade econômica. É o que nos referimos como 
monopólio de escolha do Poder Público.381 

 

Desse modo, tanto poderá o campo compartilhado com outro Estado soberano ser 

explorado e produzido pela própria União, ela própria exercendo o seu monopólio quanto à 

pesquisa e à lavra das jazidas de petróleo e de gás natural, através, por exemplo, de empresas 

públicas lato sensu; como poderá a ANP proceder com a licitação de acordo com a 

formatação legal exigida e descrita na Lei do Petróleo, contratando com empresas particulares 

que efetuarão todas as atividades da forma acordada internacionalmente. 

À primeira vista parece crer que a melhor solução para a exploração e produção de 

campos petrolíferos e/ou gasíferos brasileiros compartilhados com outros Estados soberanos 

                                                 
381 MORAES, Alexandre de. Regime jurídico da concessão para exploração de petróleo e gás natural. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional, RT, nº 36, 2001. 
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seria mediante a atuação da União no exercício de seu monopólio, ao invés de licitar e 

contratar empresas particulares, tendo em vista a relevância que a tomada de iniciativas 

compartilhadas tem para as relações internacionais entre os envolvidos, sendo eles os entes 

que mais conhecem a problemática, tendo negociado e convencionado determinada forma de 

atuação conjunta, bem como a responsabilização solidária que teria o Estado brasileiro frente 

aos atos praticados por concessionários seus que atuariam junto a Estados soberanos outros. 

Todavia, caso a caso verificar-se-á o melhor modo que o Estado brasileiro deve agir 

juridicamente em resposta à maneira pela qual deva levar a efeito suas obrigações acordadas 

internacionalmente. Isto porque é bem verdade que todas as informações condizentes aos 

campos compartilhados estejam de posse de empresas concessionárias particulares que, além 

de detectarem a eventual comunicação, detém direitos exploratórios relacionados com a parte 

nacional daquele campo compartilhado. 

A situação descrita modifica completamente a interpretação que deva se dar à forma 

pela qual deve se posicionar o Estado brasileiro quando da ocorrência de casos desta natureza, 

o que permite afirmar que não há um modus operandi correto e que deva ser observado pelo 

Brasil, pois o caso concreto é que definirá de forma bem mais acurada o formato jurídico que 

deverá assumir o controle das operações pelo lado nacional. 

 

3.6. A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO E OS ACORDOS DE UNITIZAÇÃO 

INTERNACIONAL 

 

Dentro da idéia consolidada de que os acordos internacionais vinculam todos os 

poderes e órgãos do Estado, de maneira a que a execução, aplicação e observância dos 

compromissos estatais seja uma missão delegada para o Executivo e sua administração direta 

e indireta, o Legislativo e o Judiciário, tem-se que para a fiel complacência com o que fora 
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convencionado quanto ao estabelecimento de normas para a exploração e produção de 

petróleo e gás compartilhados, o Estado brasileiro deverá, através de seu órgão 

constitucionalmente competente para editar normas e regular o setor petrolífero e gasífero, 

capitanear as suas obrigações assumidas. 

O órgão estatal competente para assumir relevante missão constitucional é a ANP, 

autarquia de regime especial, integrante da administração pública indireta, e que 

necessariamente, por força de mandamento fundamental, conduzirá o processo de execução, 

aplicação e observância dos acordos internacionais de unitização na área de petróleo e gás no 

Brasil. 

 

3.6.1. As Agências Reguladoras e o Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

Indissociável da idéia de análise do modelo regulatório brasileiro, está a questão da 

reforma pela qual passou o Estado brasileiro nos últimos anos, remontando-se tal discussão, 

ainda, às mudanças que os Estados nacionais sofreram com relação especificamente às suas 

atuações no campo econômico. 

Fazendo uma divagação não tão profunda historicamente, nem mesmo factualmente, 

até mesmo porque este não é objeto do que ora se propõe, mas apenas visa criar um campo de 

partida para o entendimento do foco central em debate, verifica-se que a atuação do Estado382 

na economia passou por diversas transformações em sua essência ao longo do século XX. 

Inicialmente o Estado na passagem do século XIX para o século XX configurava-se 

como um Estado fundado na doutrina liberal, consubstanciada no modelo liberal clássico de 

                                                 
382 A acepção “Estado” encontra-se ora empregada não como referência ao Estado brasileiro ou a qualquer outro 
em específico, mas sim de uma maneira geral, englobando a compreensão do fenômeno Estado. 
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Adam Smith383. Esse tipo de Estado detinha uma atuação fundada principalmente na questão 

da polícia administrativa, haja vista possuir suas funções, como um todo, reduzidas e 

restringidas à segurança, à justiça e a alguns serviços essenciais. O fim precípuo do Estado 

nesse momento histórico não era outro senão o de garantir a proteção dos direitos individuais 

junto ao Poder Público, seja por meio da proteção irrestrita e de caráter extremamente 

relevante da propriedade privada, seja por meio da consubstanciação dos direitos de ter livre 

iniciativa e a liberdade de contrato384. 

Todavia, ao longo do decorrer da subsistência do regime de atuação do Estado 

baseado na concepção da doutrina liberal verificou-se a necessidade de sua reformulação, a 

fim de que se tivesse um Estado que assumisse diretamente certos papéis no espaço 

econômico, agindo tanto diretamente como efetivador do desenvolvimento, quanto de 

maneira indireta, procurando distribuir e corrigir as falhas e distorções do mercado existentes. 

Alguns são os fundamentos sociológicos para que houvesse o transpasse de um Estado liberal 

para um social, tais como: a falência do modelo liberal-racionalista, o progresso da indústria e 

a estratificação social, o movimento socialista e o advento da Constituição de Weimar e a 

                                                 
383 De acordo com esse modelo liberal clássica de Adam Smith, o Estado tinha três papéis a cumprir: 1) o dever 
de proteger a sociedade da violência da invasão por outros Estados; 2) o dever de estabelecer uma adequada 
administração da justiça; e 3) o dever de realizar obras públicas e prestas certos serviços públicos que são 
economicamente desinteressantes para os particulares. (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito 
Regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 17). Para uma maior profundidade acerca do assunto, ver 
SMITH, Adam. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1999. 
384 A liberdade de contratar e a livre iniciativa nada mais são do que direitos advindos do corolário principal do 
sistema capitalista, que é o direito de propriedade. “Tem-se afirmado, sistematicamente, que os dois valores 
fundamentais juridicamente protegidos nas economias do tipo capitalista são, simetricamente, o da propriedade 
dos bens de produção – leia-se propriedade provada dos bens de produção – e o da liberdade de contratar (ainda 
que se entenda que tais valores são preservados não em regime absoluto, mas relativo). A verdade, no entanto, é 
que tais valores não estão dispostos em situação simétrica, sendo mais correto observar que a liberdade de 
contratar não é senão um corolário da propriedade privada dos bens de produção. Isso porque a liberdade de 
contratar tem o sentido precípuo de viabilizar a realização dos efeitos e virtualidades da propriedade individual 
dos bens de produção. Em outros termos: o princípio da liberdade de contratar é instrumental do princípio da 
propriedade privada dos bens de produção”. (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 
1988. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 94). 
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indispensabilidade do intervencionismo estatal a partir da crise 1929 e do advento do New 

Deal. 

O que ocorreu a partir da segunda década do século XX foi um alargamento 

completo nas estruturas, instituições, funções e responsabilidades, prioritariamente 

econômicas, do Estado. A consolidação dos direitos sociais e a preocupação com o Estado 

visto como condutor e formulador do interesse público irrestritamente são a tônica desse 

modelo de Estado interventor na economia, assumindo, assim, a feição de Estado providência 

e de Estado do bem-estar. As crises econômicas que sucederam o término da Primeira Guerra 

Mundial, as crises bélicas, a irrupção dos princípios democráticos e o aumento demográfico 

da população e sua concentração nos centros urbanos fizeram com que fosse imperioso pensar 

em um novo modelo de atuação do Estado na economia de modo a dar respostas mais efetivas 

à sociedade e ao próprio mercado.  

Foi então quando se vislumbrou a transformação do Estado do modelo liberal para 

um Estado destacado pelo seu caráter ativo na área econômica e social, haja vista a 

necessidade de se reformular a economia dos Estados de uma maneira geral, a exigência da 

participação política de classes marginalizadas, da adoção de compromissos que visassem 

amenizar os antagonismos sociais e de melhor organizar esse crescimento populacional 

aliados ao crescimento urbano desenfreado. O resultado da consolidação desse modelo de 

Estado social, além do crescimento das estruturas orgânicas, em especial as administrativas, 

foi o deslocamento do centro de gravidade do poder estatal do órgão legislativo para a 

Administração, ou seja, para o poder executivo. 

Neste contexto histórico lançado, já em meados do final da década de 70 e início da 

década de 80 do século XX, o modelo de Estado social começa a declinar e a ruir em diversas 

sociedades espalhadas pelo mundo, perfazendo como que um movimento acordado e quase 

equânime. O Estado social não comportava as inúmeras funções que lhe foi atribuído, sendo, 
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portanto, incapaz de abarcar todas as atividades a que se propunha originalmente, haja vista a 

dispendiosidade do modelo encetado, com o alto gasto relacionado à seguridade social, aos 

serviços básicos de educação, saúde e segurança, e ainda os condizentes aos demais serviços 

públicos que tal modelo estatal achou por bem captar sob seu jugo385. 

O movimento mundial que se seguiu a esse encadeamento de fatos e de decadência 

do Estado social como um todo guarda íntima relação com o fenômeno da globalização da 

economia, que representa nada mais do que a expansão do mercado (do capitalismo) por todo 

os espaços de cada sociedade (e de quase todas as sociedades também), ou seja, fala-se agora 

de uma época de alargamento do espaço privado, em detrimento do Estado social onde o 

espaço público alargou-se, criando como conseqüência natural o surgimento de novas formas 

de agregação de interesses, de novos pólos de produção do direito, de novas instituições 

políticas. 

Essa mudança de visão acerca de qual “espaço” deveria ser alargado, sobrepujando o 

privado em detrimento do público, quando da decadência do Estado social no final dos anos 

80 e no limiar da década subseqüente, originou-se, portanto, da influência exercida pela 

conjuntura internacional, cujo parâmetro de orientação refletia os ideais de desestatização e 

privatização, exigindo a consolidação de um ente estatal financeiramente equilibrado, 

pugnando igualmente pela necessidade de reversão do quadro inflacionário, fazendo 

transparecer a necessidade de modificação do modelo político estatal e a transmutação da 

política pública. 

                                                 
385 Neste mesmo sentido: “O welfare state passou a ser visto como moribundo e, como lembra Offe, criticando o 
reducionismo neoliberal na forma de diagnóstico, o primeiro componente refere-se à hipertrofia dos direitos 
sociais e democráticos assegurados pelo Estado social (...). O segundo componente se refere às garantias de 
liberdade política e econômica: somente seria possível absorver efetivamente a avalanche das exigências se 
pudessem ser anuladas as garantias jurídicas cuja manutenção tolhe a ação do poder estatal”. (COSTA, José 
Augusto Fontoura Costa. Globalização e Fim do Estado. In: DERANI, Cristiane e COSTA, José Augusto 
Fontoura (Coordenadores). Globalização e Soberania. Curitiba: Juruá, 2004, p. 50)    
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Neste diapasão, é sob esse tipo de Estado, nascido daquele que veio a suceder o 

Estado social em face de algumas razões apontadas386, que se vislumbrou uma forma de atuar 

na economia distinta. Uma forma que podia dizer respeito inclusive à saída do Estado do 

exercício de certas atividades econômicas e da prestação de alguns serviços públicos, de 

maneira que se tivesse um enxugamento da máquina estatal mediante a privatização de 

empresas públicas e dos próprios serviços públicos. 

Assim, tornou-se imperiosa a concepção de um padrão estrutural onde se tem menos 

a presença direta do Estado no domínio econômico, e mais a sua atuação na regulação dos 

serviços públicos e atividades econômicas que foram transferidos à iniciativa privada. Por 

conseguinte, opera-se uma mudança de paradigma respaldada pela substituição do Estado 

interventor para se formular um modelo político cujos vetores consistem na eficiência e 

racionalidade, enquanto fundamentos para esta nova feição estatal, com atividade 

marcadamente reguladora. 

Desta maneira, o Estado passou a intervir na economia prioritariamente através de 

dois mecanismos bastante relevantes para essa nova configuração estatal: por meio dos 

instrumentos contratuais de concessão de atuação na economia ou de prestação de serviços 

públicos, conferidos àquelas empresas privadas vencedoras dos certames licitatórios 

estabelecidos legalmente, os quais detêm todos os meios fiscalizatórios de seu cumprimento; 

assim como através do seu poder de polícia administrativa, o qual já possuía desde os tempos 

do Estado liberal, quando o mesmo somente atuava por esta única forma.  

                                                 
386 Não se pode afirmar com certeza absoluta que a congregação de algumas razões foram suficientes para 
configurar a decadência do Estado social e o surgimento do Estado contemporâneo, pós-social ou regulador, 
contudo algumas devem necessariamente fazer parte de qualquer tipo de avaliação ou análise que se faça a 
respeito, tais como: crescente endividamento público, falta de recursos para seu financiamento, desproporção 
entre demandas crescentes de provisões materiais e incapacidade do sistema para fazer frente a elas, ausência do 
controle das empresas estatais e sua ineficiência e corrupção. 
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Evidentemente que por mais que se afirme que se está diante de uma volta dos 

conceitos liberalizantes, é de bom alvitre que se estabeleçam diferenciações consideráveis 

entre o Estado liberal e o Estado regulador. Este, ainda que adote um aspecto “neoliberal”, 

congrega em si, quando não atua diretamente (diminuídas consideravelmente foram as 

condições para tanto) uma forte participação estatal na fiscalização, planejamento e regulação 

da economia. 

No caso brasileiro, em específico, a reforma do Estado, entendida como a 

transformação das bases estruturais e dos fundamentos que solidificam o Estado como um 

todo, veio a se concretizar jurídica e efetivamente a partir da década de 90 do século XX com 

a edição das Leis Federais 8.031/1990387 e a 9.491/1997388, que regularam procedimentos 

relativos ao Programa Nacional de Desestatização.  

Acompanhando a edição do referido programa, que deu os nortes e as diretrizes para 

que o Estado brasileiro se adaptasse juridicamente ao novo formato econômico de atuação que 

objetivava possuir dentro da conjuntura que se formava globalmente, reformas constitucionais 

                                                 
387 Art. 1° É instituído o Programa Nacional de Desestatização, com os seguintes objetivos fundamentais: I - 
reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades 
indevidamente exploradas pelo setor público; II - contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o 
saneamento das finanças do setor público; III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades 
que vierem a ser transferidas à iniciativa privada; IV - contribuir para modernização do parque industrial do País, 
ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia; V - 
permitir que a administração pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja 
fundamental para a consecução das prioridades nacionais; VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de 
capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da propriedade do capital das 
empresas que integrarem o Programa. 
Art. 2° Poderão ser privatizadas, nos termos desta lei, as empresas: 
I - controladas, direta ou indiretamente, pela União e instituídas por lei ou ato do Poder Executivo; ou 
II - criadas pelo setor privado e que, por qualquer motivo, passaram ao controle, direto ou indireto, da União. 
§ 1° Considera-se privatização a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de 
outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da 
sociedade. 
§ 2° Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à alienação das participações minoritárias diretas e 
indiretas da União, no capital social de quaisquer outras empresas. (...) 
388Art. 2º 
§1º Considera-se desestatização: 
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, 
preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade;  
b) a transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos explorados pela União, diretamente 
ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. (...) 
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foram indispensáveis para a consecução de tal fim, bem como acabaram por permitir a total 

compatibilização do sistema constitucional com as reformas pretendidas. 

A Emenda Constitucional n° 06/95 seguiu, neste sentido, o impulso transformador ao 

suprimir o art. 171 da Constituição, que trazia a conceituação de empresa brasileira de capital 

nacional e admitia a elas proteção, benefícios especiais e preferências, ao mesmo passo em 

que permitiu que a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais 

de energia elétrica fossem concedidos ou autorizados a empresas constituídas sob as leis 

brasileiras, dispensando a exigência do controle do capital nacional. A Emenda Constitucional 

n° 07/95 modificou o art. 178 para não mais exigir que a navegação de cabotagem e interior 

fosse privativa de embarcações nacionais e de nacionalidade brasileira dos armadores, 

proprietários e comandantes. Já a Emenda Constitucional n° 36/02 veio a permitir a 

participação de estrangeiros em empresas jornalísticas e de radiodifusão. 

As alterações constitucionais vieram ainda a afetar especificamente os monopólios 

existentes criados pela Constituição Federal de 1988. A Emenda Constitucional n° 05/95 

abriu a possibilidade dos Estados-membros concederem a empresas privadas a exploração dos 

serviços públicos locais de distribuição de gás canalizado. O mesmo aconteceu com o setor de 

telecomunicações e de radiodifusão (Emenda Constitucional n° 8/95) e com o setor petrolífero 

(Emenda Constitucional n° 09/95). 

Obviamente, não apenas a abertura constitucional seria capaz de desregular, 

desregulamentar e/ou privatizar os setores da economia que o Estado buscava se retirar 

diretamente de sua atuação para agir de uma maneira diferenciada, porém sem deixar o 

mercado se regular por si só, nem de se retirar da economia, mas apenas mudar o seu foco de 
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análise da mesma. Sendo assim, inúmeras produções legislativas sobrevieram nesse período 

da década de 90 para diferenciados setores389. 

Diante do que fora exposto, a principal modificação em relação ao Estado 

intervencionista social decorre da relevância conferida ao instrumento regulatório. Assim, o 

Estado permanece presente no domínio econômico, mas não como participante direto. Para a 

realização do bem comum, vale-se dos instrumentos normativos para determinar a atuação 

dos particulares. Dessa maneira, cabe à iniciativa privada o desenvolvimento das atividades 

adequadas à geração de riquezas, todavia submetida aos imperativos estatais. 

Esse novo paradigma estatal objetiva, desse modo, editar normas de acordo com as 

necessidades do setor econômico, normas estas provindas não tão somente do processo 

legislativo, mas de um ente estatal – autarquia especial – com poderes específicos para tanto, 

uma vez que a lei fixaria determinadas competências para a realização de suas atividades. 

Desta maneira, e essa é a causa maior do surgimento da regulação econômica, o regramento 

das atividades econômicas se torna mais dinâmico pelo fato destes órgãos possuírem, além de 

um conhecimento técnico especializado das atividades as quais se encontram sob a sua esfera 

de atuação, o poder normativo e fiscalizatório, dando, assim, uma maior eficiência ao 

regramento do setor econômico. 

Em sendo assim, a atividade de regulação compreende diversas fases que vão desde a 

formulação de regras, sua aplicação, a fiscalização de seu cumprimento, a imposição de 

sanções provocada pelas transgressões, até o exercício da mediação e da arbitragem. Os 

objetivos constituídos pela atividade regulatória dentro do modelo que se trabalha no âmbito 

brasileiro inclusive são os econômicos (ingresso de empresas, fixação de mercados, de preços, 

                                                 
389 Lei 9.247/96 para setor energético, Lei 9.472/97 para o setor de telecomunicações, Lei 9.478/97 para o setor 
petrolífero, Lei 8.884/94 para a defesa da concorrência, Leis 8.987/95 e 9.074/95 para as concessões e 
permissões, Leis criadoras das agências reguladoras em âmbito federal e estadual, somente para dar alguns 
exemplos.  
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quantidade e natureza dos produtos e da prestação) e os sociais, exteriores à atividade 

econômica, que se configuram como valores consagrados pelo ordenamento jurídico e que 

indiretamente (ou mesmo diretamente) são abarcados como finalidades da regulação 

econômica (proteção ambiental, direitos dos consumidores, desenvolvimento econômico e 

nacional)390.   

No entanto, o modelo regulatório brasileiro não apresenta uma congruência no que 

diz respeito às funções, poderes e formas de atuação das agências reguladoras nacionais. 

Algumas regulam serviços públicos391; outras, atividades econômicas392; outras são agências 

de fomentos393; outras, ainda, agências executivas394. Não há, portanto, um modelo de agência 

reguladora independente e autônoma no Brasil, o que acaba por dificultar a consagração de 

princípios gerais, mas quase que unicamente setoriais para a regulação econômica395.   

 

3.6.2. O Monopólio Constitucional do Petróleo e a ANP 

 

A forma e o tratamento jurídico dispensado às atividades de exploração e produção 

de petróleo e gás não seguiram uma linha de pensamento única ao longo da história. Podem-

se destacar quatro fases distintas da legislação brasileira que regeram ditas atividades. 

A primeira foi a do regime da livre iniciativa, que vigeu até 1934, como 

conseqüência do princípio que estabelecia que as riquezas do subsolo pertenciam ao 

                                                 
390 Cf. SILVA, Clarissa Sampaio. Legalidade e Regulação. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2005, p. 21-22. 
391 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  
392 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 
393 Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) e Agência de 
Desenvolvimento do Nordeste (ADENE). 
394 Instituto de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 
395 A impropriedade no uso do termo “agência reguladora” para certas entidades públicas foi analisada por Diogo 
de Figueiredo Moreira Neto (Op cit, p. 192-199) quando o mesmo classificou as denominadas agências tendo 
por base uma pontuação alcançada avaliando-se as características das próprias agências (princípio da 
competência regulatória, princípio da independência regulatória e princípio da participação regulatória). 
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proprietário do solo (sistema fundiário ou de acessão). Nessa linha, o inciso XXII do artigo 

179 da Constituição de 1824 garantia o direito de propriedade em toda a sua plenitude396, 

assim como a Constituição de 1891397. 

A segunda foi a do regime da autorização ou concessão, adotado entre 1934 e 1953, 

em razão da separação entre a propriedade do solo e a das riquezas do subsolo, estabelecida 

na Constituição de 1934398. 

A terceira fase foi a do regime do monopólio estatal do petróleo: de 1953 a 1995. 

Ainda sob a égide da Constituição de 1946, seguindo-se os intensos debates acerca da política 

nacional do petróleo em curso desde os anos 40, foi promulgada a Lei nº 2.004, em 3 de 

outubro de 1953, que criou uma empresa estatal sob a forma de sociedade de economia mista 

– a Petrobrás, para atuar no estabelecido monopólio da União sobre as atividades de pesquisa 

e lavra de jazidas de petróleo, a refinação de petróleo, o transporte marítimo do petróleo bruto 

e seus derivados, bem como por meio de condutos, excetuando-se, assim, as atividades de 

distribuição e de revenda de derivados de petróleo399. 

                                                 
396 Artigo 179, XXII, da Constituição de 1824: “É garantido o Direito de Propriedade em toda a sua plenitude. 
Se o bem publico legalmente verificado exigir o uso, e emprego da Propriedade do Cidadão, será elle 
préviamente indemnisado do valor della. A Lei marcará os casos, em que terá logar esta unica excepção, e dará 
as regras para se determinar a indemnisação”. Ainda sob a égide da Constituição de 1824, foi outorgada, por 
meio do Decreto nº 3.352 de 1864, a Thomas Denny Sargent, a concessão para a extração de turfa, petróleo e 
outros minerais nas Comarcas de Camamu e de Ilhéus, pelo período de nove anos apud Ribeiro, Marilda Rosado 
de Sá. Direito do Petróleo. As Joint Ventures na Indústria do Petróleo. Renovar. 2ª ed., 2003, p. 299. 
397 §17 do art. 72: “o direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude, salva a desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, mediante indenização prévia. As minas pertencem aos proprietários do solo, 
salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da exploração deste ramo de indústria”. 
398 O art. 118 da Constituição de 1934 dispunha que “as minas e demais riquezas do subsolo, bem como as 
quedas d'água, constituem propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial” e o art. 119 determinava que o aproveitamento dos recursos minerais e de energia hidráulica dependia 
de autorização ou concessão federal na forma da lei. O art. 5º, XIX, da Carta de 1934 estabelecia, ainda, a 
competência privativa da União para legislar sobre os bens do domínio federal, as riquezas do subsolo e a 
mineração. A Constituição de 1937 manteve o regime jurídico do subsolo bem como o da exploração e produção 
dos bens minerais adotado na Constituição de 1934. 
399 Consolidou-se esta fase na Constituição de 1967 art. 162 dispunha que “a pesquisa e a lavra de petróleo em 
território nacional constituem monopólio da União, nos termos da lei”. Esse preceito foi mantido na Emenda 
Constitucional nº 1, de 1969 (art. 169). Com o advento da Carta de 1988 reforçou-se ainda mais a questão do 
monopólio, haja vista o tema do petróleo ter passado a ter um tratamento mais detalhado a nível constitucional, 
sendo definidas como monopólio da União, as atividades de pesquisa e lavra de jazidas de petróleo e gás natural, 
a refinação do petróleo, a importação e a exportação de petróleo, de seus derivados e de gás natural, o transporte 
marítimo do petróleo bruto e seus derivados, e o transporte por meio de condutos de petróleo bruto, seus 
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Durante este período, a Carta de 1988 manteve o monopólio estatal relativo ao 

exercício de determinadas atividades econômicas, revelando que a Constituição, apesar de ter 

cunho liberal, privilegiando a livre iniciativa como fundamento da República Federativa do 

Brasil e da ordem econômica, foi promulgada ainda sob a égide de valores nacionalistas 

remanescentes das Cartas anteriores, fundamentada na busca do desenvolvimento e da 

segurança nacionais e na importância do petróleo para o alcance de tais objetivos400. 

Como quarta e última fase tem-se a da flexibilização do monopólio estatal do 

petróleo, a partir de 1995, justamente através do processo de abertura do setor do petróleo por 

meio da Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995 e da Lei nº 9.478, de 6 de 

agosto de 1997 (Lei do Petróleo). 

Esse processo iniciado em 1995, de abertura da indústria petrolífera e gasífera aos 

agentes privados, faz originar a necessidade imprescindível de regulamentação do mercado 

por parte do governo, que assume um papel diferenciado na atuação da economia. 

A Emenda Constitucional nº 09/1995 alterou profundamente a função exercida pelo 

Estado brasileiro nas atividades petrolíferas. Até então, elas eram desempenhadas pelo Estado 

por sua conta e risco, sendo vedada por disposição constitucional (art. 177 da CF/1988) a 

inserção de novos atores nas atividades relatadas no capítulo anterior. Estas atividades eram 

desempenhadas pela Petrobrás de acordo com a Lei 2.004 de 1953, detendo o Estado, dessa 

forma, o monopólio absoluto desse mercado. 

Diante da conjuntura internacional e do processo de globalização econômica, e sob o 

principal argumento da carência de recursos por parte do Estado brasileiro para financiar as 

atividades petrolíferas (crise do Estado), já que os riscos inerentes a ela, principalmente na 

fase de exploração, são bastante elevados e sem retorno garantido, foi enviada ao Congresso 

                                                                                                                                                         
derivados e gás natural de qualquer origem. 
400 MARTINS, Daniela Couto. A Regulação da Indústria do Petróleo Segundo o Modelo Constitucional 
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Nacional uma proposta de Emenda401 que resultou na Emenda Constitucional nº 09/1995, que 

marcou o fim do período de intervencionismo estatal no setor petrolífero. Esta carência de 

recursos poderia ocasionar um verdadeiro colapso em nosso país, pois a importância dessa 

espécie energética para a economia é bastante elevada, podendo ocasionar um retorno à 

situação de dependência de petróleo por parte de nosso país a patamares do período das duas 

grandes crises do petróleo. 

A imperiosidade de atuação no mercado sob um novo formato é fruto da permissão 

incrustada na Carta Magna que, ainda que consagre a permanência do monopólio da pesquisa 

e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos; da refinação do petróleo 

nacional ou estrangeiro; da importação e exportação dos produtos e derivados básicos 

resultantes da produção e refino do petróleo e gás natural e; do transporte marítimo do 

petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no país, 

bem como do transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural 

                                                                                                                                                         
Brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p. 14. 
401 “Exposição de motivos n° 39, de 16 de fevereiro de 1995, dos Srs Ministros de Estado da Justiça, da Fazenda 
do Planejamento e Orçamento, da Previdência Social e Assistência Social, da Administração Federal e da 
Reforma do Estado e de Minas e Energia. 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
01. Em obediência à orientação de Vossa Excelência no sentido de expurgar do texto constitucional os elementos 
que se afiguram limitadores do desenvolvimento econômico e restritos às alterações da política governamental, 
pretende-se conferir à legislação ordinária a possibilidade de conformar a indústria do petróleo ao modelo 
energético requerido pelo estágio de desenvolvimento do país. 
02. A Emenda visa flexibilizar o monopólio do petróleo de forma que a União possa contratar com empresas 
privadas a realização das atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural, refino de petróleo, importação 
e exportação de petróleo, gás e derivados, bem como o transporte marítimo de petróleo, derivados e gás natural, 
inclusive por meio de dutos. Assevera-se que a lei ordinária deverá regular as condições e relações contratuais 
concernentes. Nessa medida, a flexibilização a ser implementada em nível infraconstitucional implica a 
ampliação da competência do Poder Legislativo na discussão dos rumos da política governamental voltada para 
o setor do petróleo. 
03. Tal flexibilização permitirá a atração de capitais privados para determinadas atividades em que se requer a 
expansão dos investimentos em volume insuscetível de financiamento por parte da PETROBRÁS. A título de 
exemplo, a União poderá celebrar contratos de risco na pesquisa e lavra de jazidas de petróleo, gás natural e 
outros hidrocarbonetos fluidos, levando em conta a sistemática atualmente adotada nas principais fronteiras 
petrolíferas do mundo (como no Mar do Norte). Poderão também ser autorizadas por lei a realização de ‘joint 
ventures’ e parcerias da PETROBRÁS com empresas privadas em empreendimentos específicos de maior porte, 
como no caso de construção de uma nova refinaria no NE. 
04. Julgamos, Senhor Presidente, que a alteração proposta irá ao encontro do projeto de desenvolvimento 
econômico e social propugnado por Vossa Excelência, manifestando-se compatível com a construção de uma 
economia mais aberta, dinâmica e competitiva” (Diário do Congresso Nacional – Seção I, Quinta feira, 16 de 
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de qualquer origem; faz com que a União detenha o livre arbítrio sobre exercitar, ela própria, 

o monopólio constitucional que detém, ou contratar empresas estatais ou privadas para 

fazerem por ela. 

Do texto constitucional decorre ainda que a União é titular da propriedade sobre os 

recursos minerais, inclusive os do subsolo, assim como os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica exclusiva402. A titularidade sobre tais recursos não foi 

alterada com o advento da Emenda Constitucional 9/95, pois a União continuou a ser 

detentora da propriedade de tais recursos, além de possuir o monopólio para a exploração e o 

aproveitamento de tais recursos. O objetivo do constituinte derivado foi o de modificar 

exclusivamente a forma do exercício do monopólio da União sobre o petróleo e o gás, jamais 

sobre a titularidade desses bens, nem mesmo sobre a quebra desse monopólio. 

O exercício do monopólio da União, a partir de 1995, poderia ser conduzido por 

empresas particulares, desde que mediante concessão precedida de licitação, efetivada através 

de contrato de concessão. A propriedade do petróleo e do gás eventualmente produzidos é que 

passaria a ser dos concessionários. 

Portanto, 

 
A Emenda Constitucional n° 9/1995 manteve o monopólio da União Federal sobre algumas das 

atividades da indústria do petróleo, mas permitiu a participação de empresas privadas na execução 
dessas atividades. O monopólio estatal já não significa a existência de apenas um agente econômico 
no mercado; o que se tem é a União Federal como detentora do poder de permitir a atuação de 
empresas estatais e privadas no mercado, da forma que for disposta por lei federal, que deve 
obrigatoriamente tratar de três questões: a garantia de fornecimento de derivados em todo o território 
nacional, as condições de contratação das empresas que atuarão no mercado e a estrutura e atribuições 
do órgão regulador do monopólio. 

                                                                                                                                                         
março de 1995, p. 3416). Pela leitura da exposição de motivos vislumbra-se os apontamentos traçados ao longo 
do presente capítulo. 
402 Art. 20, V e IX, da CF/88. 
Art. 3 da Lei do Petróleo. 
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Vê-se que não houve a simples permissão de entrada no mercado de empresas estatais ou 
privadas. O próprio texto constitucional, ao prever que a União Federá poderá contratar empresas para 
atuação no mercado, na forma da lei, e ao determinar questões que devem ser necessariamente 
tratadas por essa lei, instituiu abertura de mercado indissoluvelmente ligada à garantia de 
fornecimento de derivados de petróleo em todos o território nacional e à regulação403. 
 

Nasce, assim, uma nova forma de o Estado atuar na economia, especificamente no 

setor do petróleo e do gás. Anteriormente à Emenda supramencionada o Estado atuava 

diretamente, por meio da Petrobrás. A exploração de petróleo e as atividades a ela correlatas 

sempre foram no Brasil objeto de controle estatal: primeiramente pelo Conselho Nacional do 

Petróleo – CNP, criado pelo Decreto-Lei n° 395/1938, posteriormente pelo Departamento 

Nacional de Combustíveis – DNC, criado pelo Decreto-Lei n° 99.180/1990, e em seguida, 

com a nova maneira de o Estado atuar nesta atividade econômica, pela ANP, já que 

engendrando esse novo formato do exercício do monopólio da União, o Estado precisava 

atuar agora como um agente regulador do mercado, do setor especial. 

A Lei Federal 9.478/97, a Lei do Petróleo, regulamentou os dispositivos 

constitucionais inseridos e modificados pela EC 9/95, criando, portanto, a Agência Nacional 

do Petróleo, órgão da Administração Pública Federal Indireta, submetido ao regime 

autárquico especial e vinculado ao Ministério de Minas e Energia, que tem como finalidade 

precípua, além da promoção da contratação, apenas das atividades econômicas de que trata o 

art. 177 da Constituição e da fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria 

do petróleo, no sentido da educação e orientação dos agentes do setor, bem como da 

prevenção e repressão de condutas violadoras da legislação pertinente, dos contratos e das 

autorizações, a promoção da regulação, que deverá ser feita no sentido de preservar o 

interesse nacional, estimular a livre concorrência e a apropriação justa dos benefícios 

                                                 
403 MARTINS, Daniela Couto. Op cit. p. 26-27. 
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auferidos pelos agentes econômicos do setor, pela sociedade e pelos consumidores e usuários 

de bens e serviços da indústria do petróleo. 

Desse modo, o Estado brasileiro criou um ambiente jurídico que almeja controlar a 

competição do mercado, regulando-a, expedindo normas, contratando e fiscalizando, agindo 

em um misto de intervencionismo e liberalismo, com base em um órgão estatal dotado de 

autonomia e especialização que possa garantir o interesse público relacionado. 

Esse órgão estatal, que teve sua criação prevista pela EC nº 09/95, foi instituído 

através da lei 9.478/97, com a incumbência de regular o monopólio da União, intitulando-se 

Agência Nacional do Petróleo404. Esta, ao contrário do modelo estatal anteriormente utilizado, 

não atua diretamente no domínio econômico, isto é, promovendo e capitalizando esse setor, 

mas sim monitorando determinado setor fundamental da economia, garantindo o seu 

funcionamento orgânico, impedindo a degradação dos serviços com um aumento de 

qualidade, lutando pela universalização, pelos direitos do consumidor, pela proteção do meio 

ambiente e conservação de energia, pela livre concorrência e contra os abusos do poder 

econômico. 

 

3.6.3. A Ordem Econômica na CF/88: a Atuação da ANP na Regulação das Questões 

Petrolíferas Brasileiras 

 

O Estado regulador contemporâneo surge, como outrora mencionado, a partir do 

excesso e a variedade de tarefas que foi concebido ao Estado de Bem-Estar. Tal fato, aliado às 

conseqüências políticas, econômicas e sociais históricas, fizeram com que surgissem os 

                                                 
404 Atualmente denominado de Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, por força de lei 
federal. 
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movimentos que se propunham a corrigir essas situações, seja com a desregulação405, seja 

com a desestatização, seja com a redução das cargas impositivas conferidas ao Estado, de 

modo que se re-estimulasse o seu crescimento. O Estado necessita então, de uma teoria que 

congregue todo o espírito dessa mudança, dessa passagem de um Estado de Bem-estar Social, 

o qual abarcava inúmeras funções, um Estado monopolista e regulamentador, para um novo 

tipo de Estado, um Estado mínimo, um agente regulador e fomentador. 

É certo que historicamente tal projeção se deu na década de 80 do século XX, 

contudo, nos Estados Unidos da América (EUA) a experiência com agências reguladoras já 

era um pouco mais antiga, quando das ocasiões em que se objetivou com tal modelo 

regulatório reerguer a economia americana das crises e guerras do século XX. A primeira 

experiência com agências reguladoras no âmbito federal nos EUA data de 1887, ano de 

criação da Interstate Commerce Commission (ICC), ao passo em que na Europa Ocidental 

apenas pouco menos de 100 anos depois foi que se introduziu tais atores na Administração 

Pública, através das “Autoridades Independentes”, surgida primeiramente na França, em 

1978, quando da criação da Comission Nationale de L’informatique et des libertes, a fim de 

promover a abertura comercial e introduzir a concorrência em mercados antes monopolizados 

por empresas estatais. 

Não obstante ao fator temporal de experiência regulatória, somente após a 

implementação do New Deal (1933-1939) nos EUA foi que se verificou a criação de um 

número significativo de novas agências reguladoras com a finalidade de recuperar a economia 

americana por meio de uma ampla reforma da administração pública, fortalecendo-a. Esta 

ampla reforma, geradora de um novo modelo de atuação do Estado na economia, fundou-se 

                                                 
405 A desregulamentação ou desregulação surge, ideologicamente, por meio do mesmo nascedouro que os 
movimentos regulatórios: o neoclassicismo. Segundo os movimentos de desregulamentação, chegar-se-á à 
chamada “concorrência perfeita” quando o mercado atuar de maneira auto regulativa, através de mecanismos 
criados previamente para tanto. Sendo assim, criar-se-ão as condições ideais para o mercado atuar e se auto 
controlar. 
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em duas preocupações básicas: a primeira, criar organismos suficientemente separados do 

debate político e da influência das mudanças eleitorais; a segunda, obter dos mercados 

suficiente informação para poder organizá-los de um modo compatível com os interesses 

gerais e de respeito aos consumidores406. 

Tem-se, dentro deste contexto, como característica do modelo regulatório brasileiro, 

implantado após a reforma do Estado da década de 90, chamada de desestatização, a 

privatização pelo Estado dos monopólios existentes com o intuito de não apenas inserir 

empresas privadas nos setores, dando-lhe concorrência para serem mais bem aproveitados, 

mas também com o objetivo de que houvesse uma melhor prestação dos serviços públicos, 

bem como uma melhor atuação na economia, haja vista a inoperância da máquina estatal nas 

funções diretas econômicas. 

Entretanto, o modelo regulatório brasileiro não apenas possui esse viés exclusivista 

de objetivar a inserção de empresas privadas através da privatização de monopólios estatais 

existentes, gerando concorrência e provindo uma melhor prestação dos serviços públicos. Por 

expresso mandamento constitucional, o Estado, como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, tem a função de fiscalizar, incentivar e planejá-la (art. 173, caput). 

Ademais, aspectos relativos à prestação de serviços públicos por concessão ou permissão 

deverão levar necessariamente em consideração os direitos dos usuários, uma política tarifária 

definida, bem como a obrigação de manter o serviço adequado407.     

                                                 
406 Cf. MUÑOZ MACHADO, Santiago. Servicio público y mercado: los fundamentos. Madri: Civitas, 1998, 
p. 260-261. 
407 CF Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: I. o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; II. Os direitos dos usuários; III. Política tarifária; IV. A 
obrigação de manter serviço adequado. 
CF Art. 37, §3º. § 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e 
indireta, regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 
asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da 
qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
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Assim, outra característica deste modelo regulatório reside em que a atuação 

regulatória do Estado se norteia não apenas pela proposta de atenuar ou eliminar os defeitos 

do mercado, conforme ensinamentos ditados pela Teoria do Interesse Público, mas admite a 

possibilidade de intervenção destinada a propiciar a realização de certos valores de natureza 

política ou social. Assim, o mercado não possui a prerrogativa de estabelecer todos os fins a 

serem realizados na atividade econômica. 

É neste ponto que entra o papel do Estado regulador brasileiro na regulação 

econômica setorial, pois o Estado intervém diferentemente na economia não apenas para 

eliminar os defeitos oriundos e típicos do mercado, muito menos o Estado se modificou para 

propor um ambiente mais favorável exclusivamente para as indústrias e empresas que 

controlam o setor (Teoria da Captura), mas o Estado se transformou também para atender aos 

anseios do mundo globalizado no qual inelutavelmente o Brasil se insere, devendo utilizar as 

melhores ferramentas para nele se afirmar e se desenvolver, propiciando, assim, uma melhor 

prestação de suas atribuições conferidas, tais como a efetivação e proteção dos direitos 

fundamentais. Tais ferramentas se constituem, deste modo, na preservação do controle da 

economia nas mãos do Estado, porém não diretamente, agora regulando setorialmente os 

mercados, bem como agindo no planejamento da economia como um todo408. 

Por tudo que ora se expõe, se constata que os contornos que a regulação econômica 

pretende albergar vão bem mais além do que os de resolver problemas de falhas de mercado, 

ser uma resposta ao modelo estatal anterior não bem sucedido ou ser um modelo de atuação 

do Estado mais condizente com a economia globalizada contemporânea. A regulação 

                                                                                                                                                         
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação contra o exercício 
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.  
Para tanto, ver Lei 8.987/95, que trata do Regime de concessão e permissão das prestações de serviços públicos. 
 

408 Constituição da República Federativa do Brasil: 
Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. 
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econômica tem como escopo primordial o atendimento de um resultado prático, que alie a 

maior satisfação do interesse público substantivo com o menor sacrifício possível de outros 

interesses constitucionalmente protegidos, bem como, secundariamente, com o menor 

dispêndio dos recursos públicos disponíveis409. 

Desta feita, a regulação econômica se alia fortemente com o espírito da proteção e 

efetivação dos direitos fundamentais. É assim que a função reguladora, desenhada pelas 

instituições jurídicas criadas para exercê-la, relacionando uma gama de atribuições de 

variadas naturezas (informativas, planejadoras, fiscalizadoras, negociadoras, normativas, 

ordinatórias, gerenciais, arbitradoras e sancionadoras), pretende congregar as vantagens da 

flexibilidade negocial privada com o rigor da coercitividade estatal de modo a atuar com um 

foco diferenciado na economia. 

A atuação do Estado brasileiro na ordem econômica, seguindo os parâmetros 

constitucionais firmados para o setor de petróleo e gás, fortifica-se, portanto, através da 

prerrogativa da regulação econômica, proporciona o crescimento da atividade econômica, 

desincumbe de tarefas que despendiam custos elevados por diversos fatores, almeja a melhora 

na atuação da economia, favorecendo a livre concorrência. 

Consoante os ensinamentos de Eros Grau410, o Estado atua no domínio econômico de 

duas maneiras, isto é: na economia ou sobre a economia. A primeira situação é verificada 

quando a organização estatal desempenha na condição de sujeito atividade econômica em 

sentido estrito. Esta atuação pode ocorrer de duas maneiras: a) atuação por absorção, 

decorrente do regime de monopólio dos meios de produção quanto a determinado setor da 

economia (por exemplo, as atividades da indústria do petróleo anteriormente à Emenda 

Constitucional 09/1995 a qual reformulou o modelo de atuação do Estado para esse setor de 

                                                 
409 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op cit, p. 93. 
410 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 93. 
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maneira bastante significativa); b) atuação por participação, na qual o aparato estatal assume 

de maneira parcial, em regime de concorrência com os demais agentes do setor privado, ou 

mediante parcela do capital, o exercício de atividade empresarial. 

Ocorre que a Constituição de 1988 limitou a intervenção direta do Estado no domínio 

econômico, privilegiando de certa forma a liberdade de iniciativa dos particulares, haja vista 

que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado é admissível apenas, em 

conformidade com seu artigo 173, quando necessária aos imperativos de segurança nacional 

ou quando houver relevante interesse coletivo. Preferiu o constituinte de 88 de alçar papel 

preponderante do Estado à sua função normativa e reguladora da atividade econômica, 

respondendo pela fiscalização, pelo incentivo e pelo planejamento. 

No concernente à atuação estatal sobre a economia observa-se a atuação: a) por 

direção, observada quando o Estado realiza pressão sobre a economia, por meio de normas de 

comportamento compulsório para os agentes econômicos; b) por indução, no qual o aparato 

estatal manipula os instrumentos de intervenção em consonância e em conformidade com as 

regras que regem a dinâmica dos mercados. A diferenciação entre as duas formas de atuação 

sobre a economia reside na imperatividade das normas de direção, por seu caráter cogente. Ao 

passo que na atuação por indução, embora as normas apontem uma determinada conduta a ser 

seguida por seu destinatário, não o obrigam. 

Desta feita, a ANP foi assim criada pela Lei do Petróleo para cumprir esse papel de 

órgão estatal que teria a incumbência de realizar a regulação econômica no setor petrolífero e 

gasífero, expedindo normas de comportamento compulsório para os agentes econômicos do 

setor, direcionando o mercado, supervisionando-o, além, é claro, de fiscalizá-lo, como 

atividade conseqüente. 

Essas prerrogativas conferidas à ANP a caracterizam como agência reguladora 

inserida neste novo cenário de atuação do Estado na economia. A especialização técnica e 
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setorial, os amplos poderes decisórios, notadamente de natureza normativa, a elevada 

autonomia ou independência administrativa, financeira, patrimonial, de gestão de recursos 

humanos e técnica, frente ao Poder Executivo central, a ausência de subordinação hierárquica 

e o mandato fixo e a estabilidade de seus dirigentes, são traços comuns da especialidade 

destas autarquias.   

De acordo com a Lei do Petróleo e com o Decreto Presidencial regulamentador da 

mesma, de n°2.455/98, inseridas no escopo das competências da ANP encontram-se: a) 

implementação, em sua esfera de atribuições, da política nacional de petróleo e gás natural, 

contida na política energética nacional, dando ênfase à garantia do suprimento de derivados 

de petróleo em todo o território nacional e na proteção dos interesses dos consumidores 

quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; b) promoção de estudos visando à 

delimitação de blocos, para efeito de concessão das atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção; c) elaboração de editais e realização das licitações para a 

concessão de exploração, desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas 

decorrentes e fiscalizando a sua execução; d) fiscalizar diretamente, ou mediante convênios 

com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do 

petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei, 

regulamento ou contrato; e) regular e autorizar as atividades relacionadas com o 

abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou mediante convênios 

com outros órgãos da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal, dentre outras 

prerrogativas. 

Ademais, as funções estatuídas para relevante e supremo órgão regulador da 

indústria do petróleo e gás no Brasil revelavam um novo sistema normativo que regeria o 

setor, consubstanciado por um ambiente de flexibilização do monopólio da União, contando 

com uma possibilidade de atuação de particulares onde antes somente o espaço público 
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reinava. Neste contexto, o Decreto 2.455/98 previu os princípios basilares que deverão reger 

toda a execução das atividades da Agência, a saber: I - satisfação da demanda atual da 

sociedade, sem comprometer o atendimento da demanda das futuras gerações; II - prevenção 

de potenciais conflitos por meio de ações e canais de comunicação que estabeleçam adequado 

relacionamento com agentes econômicos do setor de petróleo, demais órgãos do governo e a 

sociedade; III - regulação para uma apropriação justa dos benefícios auferidos pelos agentes 

econômicos do setor, pela sociedade e pelos consumidores e usuários de bens e serviços da 

indústria do petróleo; IV - regulação pautada na livre concorrência, na objetividade, na 

praticidade, na transparência, na ausência de duplicidade, na consistência e no atendimento 

das necessidades dos consumidores e usuários; V - criação de condições para a modicidade 

dos preços dos derivados de petróleo, dos demais combustíveis e do gás natural, sem prejuízo 

da oferta e da qualidade; VI - fiscalização exercida no sentido da educação e orientação dos 

agentes econômicos do setor, bem como da prevenção e repressão de condutas violadoras da 

legislação pertinente, das disposições estabelecidas nos contratos e nas autorizações; VII - 

criação de ambiente que incentive investimentos na indústria do petróleo e nos segmentos de 

distribuição e revenda de derivados de petróleo e álcool combustível; VIII - comunicação 

efetiva com a sociedade. 

 

3.6.4. O Papel da ANP na Execução dos Acordos de Unitização Internacional 

 

O contexto institucional e normativo no setor de petróleo e gás modificou-se 

profundamente após a alteração constitucional que permitiu a contratação pelo poder público 

de particulares para atuarem em setor da economia monopolista, flexibilizando-o, prevendo 

um aparato estatal, posteriormente implantado, que mantivesse o dito setor sob controle, 

direcionando e regulando-o. 
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Conforme retro destacado, nasce, assim, a ANP, detentora de competências e 

prerrogativas concernentes com as atividades econômicas relacionadas com o petróleo e o gás 

natural. Neste diapasão, fazendo uma análise acerca de suas competências, conclui-se 

certamente que uma discussão jurídica concernente ao compartilhamento de petróleo e/ou gás 

do Estado brasileiro com outro(s) Estado(s) pressupõe uma participação direta da ANP no 

caso concreto, mesmo porque se trata do órgão estatal regulador de atividades econômicas 

que se utilizam do exercício do monopólio da União. 

Cabe à ANP, em consonância com suas finalidades legais, promover estudos visando 

à delimitação de blocos, para efeito de concessão das atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção (art. 8°, II, Lei do Petróleo); regular a execução de serviços de 

geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao levantamento de dados 

técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas (art. 8°, III, Lei do Petróleo); 

e elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, 

desenvolvimento e produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua 

execução (art. 8°, IV, Lei do Petróleo). 

Desta maneira, cabe à ANP, por prerrogativa constitucional e legal, o 

acompanhamento de todo o desenrolar das descobertas pelos concessionários brasileiros do 

compartilhamento de campos de petróleo e/ou gás natural com outros Estados, recebendo 

todas as informações devidas e municiando o Poder Executivo da melhor forma que puder 

quando do início das negociações com o objetivo de firmar um tratado internacional que reja 

as relações jurídicas visando o aproveitamento dos recursos naturais compartilhados. Até 

mesmo porque as agências reguladoras “são instituições independentes que atuam não na 

formulação de políticas, mas na implementação dessas políticas”411. 

                                                 
411 DA COSTA, Ana Paula Lima, BORGES, Ricardo e BATISTA, Rosângela. A Agência Nacional do Petróleo 
– ANP. In MOLL, Luiza Helena (Org.). As Agências de Regulação do Mercado. Porto Alegre: Editora da 
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Os acordos de unitização internacional, que traçam as diretrizes necessárias para a 

exploração e a produção de campos compartilhados soberanamente, podem se efetivar na 

prática diante de duas situações fáticas distintas para o Estado brasileiro quando de sua 

constatação em seu território: a primeira quando não há qualquer contrato de concessão para a 

área em território brasileiro que detém o campo compartilhado; a segunda quando já existe 

contrato de concessão estabelecido a particulares pela ANP, em nome da União. 

 Analisar-se-á caso a caso os procedimentos a serem tomados em cada situação, 

ressaltando o papel da ANP em ambas. 

A primeira conjuntura mostra que não há, no território brasileiro, direitos 

exploratórios prévios conferidos a quem quer que seja, posto que não há para a área do campo 

compartilhado soberanamente algum contrato de concessão que tenha por objeto a 

identificação de área concedida, estabelecendo direitos e deveres para o eventual 

concessionário sobre a mesma. A própria ANP, na sua função de promover estudos 

geológicos e geofísicos para identificação de potencial petrolífero, regulando a execução 

desses trabalhos, organizando e mantendo o acervo de informações e dados técnicos, 

identificará a área e apontará a necessidade de se acordar internacionalmente, haja vista os 

direitos advindos do aproveitamento de um campo compartilhado não pertencem 

exclusivamente ao Estado brasileiro. 

Neste caso, o instrumento jurídico aplicável para o ordenamento brasileiro será o 

próprio acordo internacional de unitização internacional que for firmado entre o Brasil e o 

outro Estado soberano, delimitando direitos e deveres recíprocos, elegendo dispositivos 

procedimentais, criando instituições intergovernamentais gerenciadoras, tratando de todo o 

aparato normativo necessário para que ocorra um aproveitamento conjunto dos recursos 

                                                                                                                                                         
UFRGS, 2002, p. 291. 
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naturais. 

A integração das normas convencionais ao ordenamento jurídico brasileiro sob o 

formato hierárquico de leis ordinárias, situando-se em seu patamar, faz com que um acordo 

internacional de unitização na área de petróleo e gás que seja assinado e ratificado pelo Brasil 

e que regulamente minuciosamente a forma pela qual um campo que se situa em duas áreas de 

distintas soberanias (dentre uma delas a brasileira), seja inserido no ordenamento pátrio no 

mesmo patamar hierárquico de uma Lei Federal, a exemplo da Lei do Petróleo, a qual trata 

das atividades relativas ao monopólio do petróleo da União. 

Assumindo este caráter de lei ordinária, o acordo de unitização internacional por ser 

considerada uma norma mais nova, além de deter uma especialidade intrínseca concernente à 

matéria, afastaria a aplicação da Lei do Petróleo no que fosse conflitante e seria o único 

documento jurídico capaz e legítimo de regulamentar as relações jurídicas internacionais 

advindas. 

No entanto, a ANP não poderia em hipótese alguma ficar de fora das tratativas 

internacionais iniciais, nem mesmo da formatação final do acordo internacional, devido ao 

mandamento constitucional que lhe impõe incumbir a administração dos direitos de 

exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Assim, desde as descobertas de 

compartilhamento realizadas, passando pelo acompanhamento do processo de negociacão, até 

a finalização dos dispositivos convencionais que integrarão o instrumento juridico 

internacional, deverá a ANP fazer parte, integrando o lado brasileiro, fazendo valer o papel 

constitucional que lhe foi conferido e atuando sobre as mais diversas frentes. 

A dissecação das atividades da ANP faz atingir, dentro de seu organograma 

funcional, sua Superitendência ligada às áreas de Exploração e Produção, para identificar 

corretamente a área unitizada, realizar e/ou acompanhar conjuntamente os valores das 

determinações de cada ente, ou seja, toda a configuraçao técnica envolvida; a Superitendência 
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ligada às Participações Governamentais, a fim de calcular e prever desde já o formato pelo 

qual a parte cabível ao Estado brasileiro sofrerá a incidência das participações 

governamentais; e a Procuradoria Geral, com o intuito certo de redigir e acompanhar a feitura 

completa do documento jurídico, de modo que seja ele consentâneo com o exercício do 

monopólio e cabível a consolidaçao da prática das atividades envolvidas pelo lado brasileira 

no formato que se pretende dar – provavelmente por meio de contratos de concessao, 

conforme dispõe a Lei do Petróleo.   

O acordo de unitização internacional de que o Brasil seja parte, e que não detenha 

como área unitizada um espaço que um particular possua direitos exploratórios, merecerá a 

promoção de licitação para a concessão de exploração, desenvolvimento e produção dos 

campos compartilhados, com a ANP, em nome da União, com o fito de agir em nome desta 

última, em consonância com a norma internacional. 

O campo compartilhado, que sofre a regulamentação de sua exploração e produção 

via unitização, será explorado e produzido conjuntamente, pelos dois Estados soberanos. 

Desse modo, caberá ao Estado brasileiro agir em nome próprio ou indicar algum particular 

que atue em seu nome. Agindo em nome próprio, escolha mais conveniente tendo em conta o 

princípio da soberania frente aos recursos naturais quando se encontra-se em relacionamento 

com outro Estado, não precisará o Estado brasileiro, através da ANP, contratar particulares, de 

maneira que ele próprio exercitará o seu monopólio sobre o petróleo, pois a contratação de 

particulares é uma faculdade e não uma obrigatoriedade constitucional. No entanto, 

escolhendo a via de se fazer representar por concessionários para tão somente a fase da 

concretização do acordo internacional (jamais para sua negociação e discussão de cláusulas, 

por exemplo), o Estado brasileiro precisará contratar particulares por meio de licitação prévia, 

seguindo fielmente os ditames da Lei do Petróleo para tanto. 

A imperiosidade de se realizar licitação quando a União desejar ver executado o 
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acordo firmado internacionalmente por entes particulares surge em decorrência dos § 1º e 2º 

do art. 177 da CF/88, que estabelecem, respectivamente, que a União poderá contratar com 

empresas estatais e privadas a realização das atividades de pesquisa e lavra das jazidas de 

petróleo e gás natural, e que, a lei disporá sobre as condições de contratação. Neste diapasão, 

o art. 23 da Lei nº 9.478/97 define, expressamente, que as atividades de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural serão exercidas mediante contratos de 

concessão, precedidos de licitação, na forma estabelecida na própria Lei do Petróleo. 

Para propiciar o acesso das empresas às atividades de exploração e produção de 

petróleo (e atendendo à previsão constitucional de que a lei deveria estabelecer as condições 

de contratação das empresas que executariam as atividades monopolizadas), a Lei do Petróleo 

optou por instituir regime de concessão de direitos de exploração e produção, adquiridos 

mediante processo licitatório412. 

O êxito obtido após a realização do certame licitatório de blocos confere ao vencedor 

o direito de exclusividade sobre a exploração e a eventual e futura produção de petróleo e gás 

na área. A conseqüência imediata desse sucesso na licitação é a assinatura de um contrato de 

concessão pelo particular e pela ANP, em nome da União, visando a permitir que petróleo e gás 

natural sejam produzidos em condições comerciais na área da concessão, e no caso de qualquer 

descoberta, desde já, consente com a avaliação, o desenvolvimento e a produção dos 

hidrocarbonetos pertinentes, pela conta e risco do concessionário, estabelecendo-se que o petróleo 

e/ou gás natural produzido terá sua propriedade transferida para o mesmo.  

Esse contrato que regula as atividades de pesquisa e lavra desses recursos é de 

natureza administrativa. Trata-se de concessão de uso ou exploração de bem público, espécie 

do gênero concessão, pois se distinguem dos contratos de concessão típicos administrativos. 

                                                 
412 MARTINS, Daniela Couto. A Regulação da Indústria do Petróleo Segundo o Modelo Constitucional 
Brasileiro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p. 198. 
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Eles não visam à delegação de serviços públicos, sendo, em linhas gerais, de Direito Privado, 

o que não impede e, ao revés, impõe, que possuam cláusulas de ordem pública e de dirigismo 

estatal, não apenas quando da sua celebração, como também ao longo de sua execução413. Não 

se trata, pois, de um contrato administrativo típico, embora seja espécie do gênero “contrato 

da administração”, porque por ele a Administração explora uma atividade econômica e não 

desenvolve serviços públicos (CF, art. 175) ou administrativos (CF, art. 37, XXI); também 

não se trata, como dito, de “contrato de direito privado”, porque tendo a Administração como 

contratante os interesses público e privado não se equivalem a ponto de afastar todas as 

prerrogativas de Estado; cabe falar em “contrato de intervenção do Estado no domínio 

econômico”, ou, simplesmente, de “contrato de direito econômico”, para desempenho de uma 

competência federal de fomentar a criação de um mercado e a competição nesse cenário, com 

vistas à eficiência num determinado segmento da economia, que, pela sua relevância, 

justificou a atividade regulatória e a instituição de um agente regulador414. 

Portanto, estabeleceu-se um novo regime jurídico para concessões (concessão de 

exploração de bem público), visando à exploração da atividade econômica no campo 

petrolífero, cujas normas legais apresentam algum distanciamento das regras gerais 

estabelecidas para as concessões de serviço público. É seguindo este novo regime jurídico, 

vislumbrado constitucionalmente por meio da faculdade para o exercício do monopólio do 

petróleo já enfrentada, implementado legalmente pela Lei do Petróleo, que as atividades que 

se referem à execução do acordo internacional de unitização por parte do Estado brasileiro 

                                                                                                                                                         
 
413 ARAGÃO, Alexandre Santos. As Concessões e Autorizações Petrolíferas e o Poder Normativo da ANP. 
Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro. Lumen Juris, 2002, 
p. 41-42.  
414 Souto, Marcos Juruena Villela. Contrato de Concessão de Exploração de Petróleo e Gás Natural, Palestra 
apresentada no Seminário “The outlook for the Brazilian petroleum sector after the 2002 Presidential Election”, 
organizado por Thompson & Knight LLP, Tauil & Chequer Advogados, T&N Petroleum. Rio de Janeiro: 
Copacabana Palace, 3 de setembro de 2002, p. 8-9. 
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deverão se subsumir. 

Contudo, a contratação pela ANP de uma empresa particular para explorar e produzir 

conjuntamente com as empresas indicadas pelo outro Estado soberano que detém recursos 

naturais compartilhados com o Brasil, em um momento posterior à celebração do acordo de 

unitização internacional entre os países, gera a indispensabilidade de que o contrato de 

concessão seja completamente adaptado a essa nova realidade, sendo concebido de uma forma 

distinta daquela que normalmente o é, quando da realização dos rounds licitatórios. Isto 

porque a norma jurídica internacional cria obrigações para o Estado brasileiro com relação ao 

seu cumprimento, de onde se infere que o órgão competente para a administração de ditos 

bens e contratação de particulares para exercer o monopólio da União, deverá ter como base e 

norte central o próprio documento internacional, do qual não poderá negar ou contrariar, mas 

apenas ser executório fielmente, como uma espécie de regulamento da norma superior 

hierarquicamente. 

Ultrapassando a análise de quando não houver direitos prévios exploratórios na área 

a ser unitizada pelos dois Estados soberanos, dentre eles o Brasil, passa-se à segunda situação, 

vislumbrada quando já existe contrato de concessão estabelecido entre particulares e a ANP, 

em nome da União415. Nesse caso, a descoberta do compartilhamento do campo para além dos 

limites territoriais soberanos do país e, por conseguinte, de sua área de concessão, é feita 

pelos concessionários, que têm o dever de notificar formalmente a ANP em um prazo 

estipulado de 10 (dez) dias, para que ela tome conhecimento do fato416. 

Essa obrigação que os contratos de concessão fazem constar não se limita aos casos 

de verificação de compartilhamento de campos e/ou jazidas entre concessionários distintos, 

                                                 
415 Ver item infra “2.6.2. Situação dos particulares detentores de prévios direitos exploratórios da área após a 
pactuação da unitização internacional”. 
416 Cláusula Décima-Segunda do Contrato de Concessão Modelo da Nona Rodada de Licitações de Blocos 
Exploratórios da ANP: “12.1 Se o Concessionário constatar que uma Jazida se estende para fora da Área de 
Concessão, informará formalmente o fato à ANP em até 10 (dez) dias úteis contados da tomada de conhecimento 
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ou entre áreas adjacentes sem concessão, no âmbito interno do país, mas se expande para os 

casos de comunicação internacional, entre o Brasil e outro país. Certamente que os 

procedimentos e as soluções a serem adotadas serão diferenciadas, tendo em vista a natureza 

que permeia cada relação fática, porém nada que abale a obrigação que tem o concessionário 

de levar ao conhecimento formal da ANP o descrito. 

Para os casos de comunicação de jazidas com outros concessionários da ANP, 

celebrar-se-á acordo de individualização da produção417, instrumento de direito privado, 

celebrado entre empresas particulares, apesar de seu caráter e natureza pública, face ao seu 

objeto, sob a supervisão da ANP. Caso a comunicação se dê entre a área do concessionário e 

uma adjacente sem contrato de concessão, a ANP promoverá a licitação do respectivo bloco, 

assumindo seu vencedor, desde já, os encargos e vinculando-se frente a acordo de 

individualização da produção, peremptoriamente418. 

Já nos casos que interessam à situação do presente estudo, a da descoberta da 

comunicação se efetivar entre concessionário da ANP e áreas fora do território nacional, 

compartilhando-se com outro Estado soberano, a notificação dar-se-á à ANP através do 

próprio concessionário, quando da descoberta, momento em que a ANP tomará conhecimento 

do fato e entabulará meios de configurar uma produção conjunta. Sendo possível essa 

ocorrência, a ANP deverá comunicar o andamento da situação ao Ministério de Relações 

Exteriores que, juntamente com o Chefe do poder Executivo, ou em seu nome, realizará as 

                                                                                                                                                         
do mesmo, na forma prevista pela Cláusula 34.4 deste Contrato”. 
 

417 Nomenclatura utilizada pelo Contrato de Concessão Modelo da Nona Rodada de Licitações de Blocos 
Exploratórios da ANP. 
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negociações com o Estado soberano com quem o campo se compartilha, a fim de consolidar 

um instrumento jurídico internacional que venha a regulamentar o aproveitamento conjunto 

dos recursos naturais envolvidos. 

A não complacência com as iniciativas e decisões da ANP, a negativa em formalizar 

acordos baseados no acordo de unitização internacional formulado entre os Estados 

soberanos, ou qualquer outra forma de não adesão aos objetivos de se produzir conjuntamente 

a jazida e/ou campo de petróleo e/ou gás entre o Brasil (o próprio concessionário) e o outro 

país (através de quem de direito, conforme sua legislação definir), acarretará a rescisão do 

contrato de concessão existente, de acordo com dispositivos encartados no próprio contrato 

aplicados analogicamente ao caso419.  

Indubitavelmente que os direitos exploratórios prévios do concessionário deverão ser 

respeitados sob todas as formas por parte do Estado brasileiro. No entanto, em virtude da 

situação fática surgida, o mesmo deverá se adaptar ao novo formato jurídico que as atividades 

possuirão, ao serem concebidas de maneira conjunta. Essa adaptação ao contrato de concessão 

já existente é obrigatória por força do acordo internacional assumida pelo país, vinculando 

toda a sociedade interna por conseqüência, precisando seguir os fundamentos definidos na 

norma convencional, mediante as modificações e considerações feitas pela ANP, no uso de 

suas atribuições de dirigir o contrato conforme o interesse público. 

                                                                                                                                                         
418 Contrato de Concessão Modelo da Nona Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios da ANP: Áreas 
Adjacentes sem Concessão - 12.8. Caso a área adjacente não esteja sob concessão e a ANP, a seu exclusivo 
critério, entender que foi realizada uma Avaliação da(s) Jazida(s) em questão, de modo a permitir que seja 
tomada uma decisão sobre a Individualização da Produção, a ANP deverá negociar o Acordo previsto no 
parágrafo 12.1 com a finalidade exclusiva de definir e constituir as bases contratuais do Acordo para 
Individualização da Produção. 12.9 A ANP poderá, a qualquer momento, licitar o(s) bloco(s) correspondente(s) 
à(s) área(s) adjacente(s), sendo que o futuro Concessionário de tal(is) área(s) assumirá as obrigações previstas 
nesta Cláusula Décima-Segunda e cumprirá o Acordo para Individualização da Produção assinado pela ANP, 
caso já tenha sido firmado. 
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Dentro das perspectivas relacionadas, infere-se que o objetivo maior em sendo o 

Brasil parte de um acordo de unitização internacional é o do cumprimento integral e irrestrito 

do compromisso avençado internacionalmente, de modo que a ANP, por ser a administradora 

constitucional do monopólio do petróleo da União, entidade integrante da administração 

pública federal, tem o dever supremo de assegurar a observância do pactuado, seja quando já 

existem direitos exploratórios prévios, seja quando não existem, conduzindo as operações a 

depender da situação, utilizando os meios e instrumentos existentes para tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
419 Contrato de Concessão Modelo da Nona Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios da ANP: 12.17 Não 
chegando as partes a acordo, em prazo máximo fixado pela ANP, caberá a esta determinar, com base em laudo 
arbitral, como serão eqüitativamente apropriados os direitos e obrigações de cada Concessionário, com base nos 
princípios gerais de Direito aplicáveis. 12.18 A recusa de qualquer das partes em firmar o Acordo de 
Individualização da Produção implicará a rescisão do Contrato. Após a rescisão, a ANP poderá agir conforme 
disposto no parágrafo 12.8.  
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4. CONCLUSÃO 

 

No contexto dos acordos de unitização em estudo, acredita-se deve ser considerado 

preliminarmente, a respeito de sua atualidade e complexidade de provisões no 

desenvolvimento e na eficiência da exploração, explotação e produção do petróleo e gás em 

campos e/ou jazidas transfronteiriças: i) A diversidade da natureza das partes, sejam estas, 

sujeitos de direito público interno ou internacional; sejam sujeitos singulares, o Estado, ou 

entidade coletiva internacional, a Organização Internacional; ii) A complexidade do seu 

objeto, explotação e exploração compartilhada de petróleo e Gás; iii) As especificidades da 

sua execução, dentro do contexto econômico e político internacional do petróleo; iv) A 

demanda dos produtores de petróleo e gás com campos de reservas transfronteiriças; v) A 

hipótese de localização de reservas em áreas fora das jurisdições estatal e internacional. 

A intensificação da exploração e explotação de petróleo e gás, através da unitização 

em campos transfronteiriços, torna urgente o estudo e a reflexão técnica e jurídica para se 

chegar a formulação de modelo de Acordo de Unitização Internacional, reunindo, para tanto, 

os elementos de Direito Internacional Público e, especificamente do Direito dos Tratados, 

conforme as normas das Convenções sobre o Direito dos Tratados, de 1969 e 1986. 

Acredita-se que a adoção de normas convencionais sobre a temática em estudo, 

asseguraria as garantias técnicas e jurídicas para maior eficiência na realização do negócio 

jurídico; na proteção do interesse público internacional diante de possíveis danos decorrentes 

da execução do objeto; e na definição dos procedimentos de solução de litígio durante as 

várias fases, desde a negociação até a execução da produção de petróleo e gás de modo 

compartilhado. 

Colocam-se, neste diapasão, de modo reflexivo, alguns elementos considerados 

relevantes na formulação de modelo de Acordo de Unitização internacional, tais como: i) 
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Duração do Acordo - fixação de um termo, de início e de fim do acordo, tendo por base os 

estudos iniciais realizados, de modo que se possa inclusive estabelecer fases e suas 

respectivas durações; ii) Condições para a criação de unidade de operações com a tomada das 

seguintes medidas: delimitação da área unitizada, a profundidade atingida e as substâncias 

objeto da unitização; decretação da supremacia do acordo sobre acordos de operações 

existentes; disposição do tratamento a ser dado aos custos anteriores ao acordo e referentes a 

perfurações já realizadas, materiais e informações utilizadas; tratamento dado às descobertas 

feitas que ultrapassem os limites da área unitizada, bem como tratamento contratual para 

todas as descobertas feitas que não digam respeito ao acordo celebrado; iii) Determinação dos 

percentuais de participação que cada integrante do acordo possui com relação às operações 

em conjunto, englobando aí os equipamentos, área possuída, reservas provadas, fatores de 

recuperação e demais variantes geológicas e geofísicas. Esta cláusula deve cobrir ainda o 

modo como se poderão efetuar mudanças na área unitizada com efeitos nas determinações, a 

redeterminação dessas participações, bem como o tratamento a ser dado aos acordos 

realizados fora da unitização; iv) Eleição do operador das atividades unitizadas com a fixação 

de seus direitos e obrigações, remoção, responsabilidades adquiridas, etc.; v) Criação do 

Comitê de Decisões das operações da área unitizada, determinando suas funções, sub-comitês 

e procedimentos de votação; vi) Apresentação de planos de desenvolvimento da área e dos 

orçamentos de gestão; vii) Forma de realização dos pagamentos, organização contábil e 

existência de auditorias; viii) Previsão da responsabilidade pela inexecução causada por mora 

de uma das partes do acordo; ix) Venda do petróleo e/ou gás produzido pelas operações, 

incluindo aí os contratos diversos que podem derivar do gerenciamento de tais atividades; x) 

Possibilidade de cessão do acordo. Caso positivo, suas limitações, restrições, efeitos, direitos 

e obrigações existentes; xi) Previsão de retirada do acordo, ou, em termos jurídicos 

internacionais, sua denúncia, destacando-se as responsabilidades e as obrigações da parte 
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denunciante; xii) Dever de confidencialidade das informações adquiridas por um período 

razoável, bem como de proteção à propriedade intelectual que tiver tomado conhecimento em 

razão do próprio acordo de unitização; xiii) Estipulação de situações que justifiquem a não 

execução do contrato por motivos supervenientes e estranhos à vontade das partes, como, por 

exemplo, caso fortuito e força maior; e xiv) Legislação aplicável ao acordo, no que se 

recomenda a mais específica às disputas petrolíferas transfronteiriças, mas que também seja 

defensora dos interesses equânimes de ambas as partes. 

Considerando as indagações deste estudo sobre como resolver o negócio jurídico da 

explotação e exploração do petróleo e gás em campos transfronteiriços através de Acordo de 

Unitização Internacional à luz do Direito dos Tratados, conclui-se pela relevância que reveste 

os Acordos de Unitização, sejam eles celebrados nacional ou internacionalmente. Estes 

acordos refletem o anseio da Indústria do Petróleo e Gás e mesmo da Comunidade 

Internacional, visto a função motora desta fonte de energia nos modos de produção da 

sociedade global pela produção compartilhada produtiva, eficiente e otimizada. Entretanto, 

com o equilíbrio entre os direitos das partes envolvidas, sem privilegiar uma em detrimento 

do outra, mas com o respeito de ambos os direitos, origina-se, por conseguinte, outros direitos 

e as garantias necessárias dos contratantes e dos possíveis terceiros que venham a sofrer os 

efeitos do objeto juridicamente tutelado. 

Neste diapasão, o Direito Internacional Público deve se manter sempre presente 

nessas relações estatais a fim de manter o tão almejado equilíbrio na ordem internacional, 

através da preservação do meio-ambiente e do respeito aos direitos que cada Estado tem 

perante suas reservas minerais, ainda mais quando esses direitos estatais se inter-relacionam 

por meio de um campo de petróleo ou gás que, soberanamente, pertence a dois sujeitos 

internacionais. Neste desiderato, a consolidação de um costume internacional e a sua 

conseguinte formalização com a elaboração de normas jurídicas internacionais afeitas (os 
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ditos acordos de unitização), conforme se constata atualmente, fornece o substrato jurídico tão 

necessário na indústria do petróleo, permitindo um maior crescimento e melhor 

aproveitamento desta riqueza mineral escassa e não renovável ao mesmo tempo em que 

garante a prevalência dos direitos dos Estados em suas relações. Esse substrato é conferido 

através dos Acordos de Unitização Internacional, que nada mais são do que instrumentos 

jurídicos que objetivam a formação de uma joint venture específica tendo em vista a produção 

compartilhada de um mesmo campo que ultrapassa os limites soberanos de um Estado. 

Com base no direito material afirmado no Tratado, a Ordem Jurídica Internacional 

tem os elementos materiais para afirmar o Costume Internacional como norma universal, 

obrigatória para todos. Um sistema jurídico eficiente sobre os acordos de unitização, sejam 

eles internos ou internacionais, torna-se uma necessidade na atualidade.  

Neste sentido, a título de especulação acadêmica e dentro dos limites deste trabalho, 

com o fim de contribuir com as reflexões futuras sobre o tema, para um melhor abarcamento 

legal das possíveis situações de comunicação de reservas de óleo que possam ocorrer, sugere-

se que: i) Os países produtores de petróleo e gás aprovem um estatuto legal, uma 

regulamentação ou mesmo um contrato-modelo que versem de forma completa sobre a 

sistemática da unitização, reconhecendo expressamente seu interesse público, como meio de 

evitar gastos físicos e econômicos posteriores, de modo que se permita a unitização o mais 

cedo possível, ainda que seja na fase exploratória; ii) As partes sempre busquem inicialmente 

a unitização por meios pacíficos e voluntários antes de se impor a unitização compulsória; 

seja dado um tempo razoável, porém definido para a aprovação do acordo de unitização pela 

agência competente e especializada; e que iii) Seja estipulada a arbitragem para a solução do 

caso e formulação do caso se as partes não chegarem voluntariamente em algum acordo. 

Ademais, os tratados internacionais, percebidos como normas jurídicas 

internacionais, dotados das características de cogência, imperatividade e normatividade que 
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lhes são ínsitos, carecem de aplicações hermenêuticas específicas, a fim de que seja 

encontrado os seus sentidos e os seus alcances. Dessa forma, princípios e normas 

interpretativas são construídos no âmbito internacional que formam todo o âmago 

interpretativo convencional dessas relações jurídicas. A decorrência de todos esses princípios 

e normas nasce do princípio do livre consentimento, do princípio da boa-fé e da regra pacta 

sunt servanda, formadores básicos do norte interpretativo dos tratados internacionais e 

nascedouro das normas interpretativas analisadas. 

Assim, a feição vinculante e obrigatória decorrem para as partes dos Acordos de 

Unitização Internacional das disposições concernentes ao não cumprimento das obrigações. 

Tendo em vista que a abordagem de tais Acordos deverá ser feita à luz das fontes do DIP, a 

tomada de medidas unilateralmente frente aos recursos naturais compartilhados, bem como a 

inexecução do avençado submete a questão à análise de tais Acordos sob a ótica da 

Responsabilidade Internacional dos Estados 

Por tudo demais exposto, constatou-se facilmente que os acordos de unitização 

internacional têm intrinsecamente relacionado a sua dificuldade de negociação, de elaboração 

e de implementação em face da complexidade que seu objeto envolve. As suas cláusulas 

refletem um elevado grau de interdisciplinaridade em todas as fases de seu procedimento, 

acompanhando desde as negociações iniciais até o final de sua execução. Isto se constata 

através dos inúmeros acordos acessórios que subsidiam o principal, o acordo de unitização em 

si, e das inconstantes variáveis geológicas, técnicas, tecnológicas, econômicas e mesmo 

jurídicas que são típicas de tais acordos. No entanto, mesmo diante dessa dificuldade e 

complexidade na formação do conteúdo desses contratos, esta é, indubitavelmente, a melhor 

opção a se tomar em tais situações, evitando-se numerosos prejuízos econômicos e ambientais 

ou longas contendas judiciais ou arbitrais.      

Os Acordos de Unitização Internacional, sua justificativa e seus pressupostos 
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fundamentados no Direito dos Tratados, em particular, e no Direito Internacional Público, em 

geral, permitem afirmar que esses acordos celebrados entre Estados soberanos a fim de 

instituir a produção, exploração e explotação de petróleo ou gás em um campo que possui 

suas dimensões que vão além dos limites territoriais delimitados para cada Estado são quase 

que uma exigência mandamental ao cumprimento dos direitos inerentes e correlatos de cada 

parte envolvida nesse compartilhamento de petróleo e/ou gás. Sendo assim, conclui-se: 

Primeiro, que a unitização assume os caracteres que revestem as joint ventures 

genéricas quando se trata da questão da responsabilidade contratual das partes do Acordo 

(Estados soberanos), da responsabilidade das partes perante terceiros ao acordo, ou seja, 

contratual (observando o papel do operador da área unitizada e do comitê de decisões) e 

solidária, respectivamente. Da mesma forma, se conclui pela possibilidade da ocorrência da 

responsabilização do Estado que, à vista da ausência de um acordo que reja a produção 

daquele campo comum a dois ou mais entes internacionais, explore, produza e/ou explote 

petróleo ou gás, indo de encontro aos direitos de outrem, desde que se conclua pela precípua 

ação danosa e pelo efetivo compartilhamento das reservas dessas riquezas; 

Segundo, a fonte geradora de direitos e obrigações para a explotação de petróleo e 

gás em um campo marítimo que se localiza entre regiões sob jurisdição estatal e sob 

administração da Autoridade Internacional é o Acordo de Unitização Internacional a ser 

pactuado entre essas duas partes, ambos sujeitos de Direito Internacional Público e 

plenamente capazes para tal intento; 

Terceiro, pela consagração e superposição na Ordem Jurídica Internacional dos 

nomeados princípios destacados aplicáveis aos casos que ensejam a confecção dos Acordos 

de Unitização Internacional: a obrigação geral de cooperação para se chegar a um acordo na 

exploração e produção de tais depósitos e a obrigação, na falta de tais acordos, dos Estados se 
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absterem da realização de atividades que possam causar danos aos recursos ou ao meio 

ambiente de outros Estados.   

Certamente que a operacionalização desse acordo, como instrumento jurídico 

produzido no seio da comunidade internacional e revestido de tamanha importância para a 

produção otimizada do campo, para a elevação do fator de recuperação do mesmo e para o 

meio-ambiente de toda região, num futuro próximo, acredita-se, transformar-se-á em um 

marco no Direito do Mar, tendo em vista os avanços tecnológicos e as elevadas descobertas 

de hidrocarbonetos em águas cada vez mais distantes. 

Neste desiderato, a consolidação de um costume internacional e a sua conseguinte 

formalização com a elaboração de normas jurídicas internacionais afeitas (os ditos acordos de 

unitização), conforme se constata atualmente, fornece o substrato jurídico tão necessário na 

indústria do petróleo, permitindo um maior crescimento e melhor aproveitamento desta 

riqueza mineral escassa e não renovável ao mesmo tempo em que garante a prevalência dos 

direitos dos Estados em suas relações. Esse substrato é conferido através dos Acordos de 

Unitização Internacional, que nada mais são do que instrumentos jurídicos que objetivam a 

formação de uma joint venture específica tendo em vista a produção compartilhada de um 

mesmo campo que ultrapassa os limites soberanos de um Estado. 

 Eles decorrem de construção histórica do direito internacional aplicado ao petróleo e 

gás que se deu a partir da adoção dos primeiros acordos celebrados neste sentido, 

proporcionando a consolidação do direito consuetudinário da não adoção da regra da captura 

como paradigma para os casos em comento, proibindo-se a produção desenfreada e unilateral 

do campo compartilhado, privilegiando-se o respeito aos direitos de todas as partes na 

situação observada, aliando-se, ainda, para tanto, as resoluções da Assembléia Geral da ONU 

neste sentido e os princípios gerais de direito aplicáveis.  

Estes documentos convencionais, assinados e ratificados pelas partes, possuem 
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vigência e eficácia tanto no plano interno quanto no internacional, sendo dotados, portanto, de 

caráter normativo internacional, status este que garante a sua obrigatoriedade perante os 

sujeitos internacionais envolvidos.  

A feição vinculante e obrigatória decorrem para as partes dos Acordos de Unitização 

Internacional das disposições concernentes ao não cumprimento das obrigações. Tendo em 

vista que a abordagem de tais Acordos deverá ser feita à luz das fontes do DIP, tal ação de 

inexecução do avençado submete a questão à análise de tais Acordos sob a ótica da 

Responsabilidade Internacional dos Estados, podendo inferir que a responsabilização perante 

terceiros é solidária para as partes e que cada um responde por aquilo que não efetivamente 

cumprir conforme o pactuado. Isto tudo apresentar-se-á junto a um sistema de solução de 

controvérsias que, por muitas vezes vem instituído no corpo do Acordo (solução arbitral), mas 

que, por sua ausência, ou mesmo escolha posterior, pode vir a ser um órgão judiciário 

internacional (a Corte Internacional de Justiça). 

Dentro desse contexto, torna-se uma necessidade intrínseca a presença de 

mecanismos de solução de possíveis disputas advindas desses Acordos de Unitização 

Internacional com a previsão para a resolução de questões atinentes à responsabilização civil 

contratual entre as partes do acordo. Observa-se que a celebração dos acordos em vigência, 

em virtude até mesmo de uma Ordem Jurídica Internacional não ser dotada de uma instituição 

jurisdicional permanente que possa fazer valer suas decisões a todos os membros da 

comunidade internacional, sem a imperatividade de que se faça presente certos requisitos 

específicos. Deste modo, perfaz-se recomendável que, em face da presença marcante da 

voluntariedade nas relações jurídicas entre os Estados, as partes designem a forma de solução 

das controvérsias que desejam a fim de ver-se solucionados possíveis casos de 

descumprimento do pactuado. 
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No entanto, a internalização dos efeitos dos acordos internacionais celebrados nos 

ordenamentos jurídicos dos países envolvidos, através dos sistemas próprios de cada um 

perfaz-se como etapa imprescindível para a execução do acordo internacional, haja vista a 

imperiosidade da adequação das peculiaridades internas à normativa internacional, 

consubstanciadas justamente um ato internacional que precisa ser visto como direito interno, 

do mesmo modo, a fim de viger não apenas entre os Estados, mas nos Estados também. 
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