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“The sea is never still.
It pounds on the shore
restless as a young heart,
hunting”.
Carl Sandburg
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Prefácio

O Direito do Mar é tema jurídico de grande relevância na atualidade,
pois, a partir da entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre
Direito do Mar, na década de 90, os Estados passaram a contar com um corpo
normativo que disciplina a extensão de seu território, bem como a exploração
econômica dos espaços marítimos com amplas repercussões nas relações entre
os povos e para sua sobrevivência.
A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar trouxe consigo grandes inovações, mas a principal delas foi dotar todo sistema jurídico
normativo de um órgão jurisdicional especializado para julgar litígios entre
os Estados e outros sujeitos das relações jurídicas desenvolvidas nos espaços
marítimos, dando a todo o sistema segurança jurídica.
O Tribunal Internacional para o Direito do Mar, que teve suas atividades
iniciadas em 1996, já foi acionado em mais de 20 casos, garantindo segurança
e coerência na interpretação do Direito do Mar e possui incipiente jurisprudência à medida que as decisões tomadas são espelhadas no entendimento
consolidado do Tribunal.
Coube à doutrina e às universidades, nos cursos de graduação e pós-graduação, iniciar estudos sobre a compreensão da competência e da jurisdição do Tribunal e sua repercussão. Especialmente na Faculdade de Direito da
USP, pelas mãos de VICENTE MAROTTA RANGEL, foi iniciado trabalho
de estudos sobre o tema, trabalho que levo adiante como missão, com o aprofundamento de estudos no campo da graduação, grupos de pesquisa e principalmente da pós-graduação.
Nesse contexto é que foi produzida a presente obra O TRIBUNAL INTERNACIONAL DO DIREITO DO MAR: Funcionamento, jurisdição e jurisprudência, da professora PAULA RITZMANN TORRES, como resultado de seus
estudos no curso de pós-graduação em Direito Internacional da USP e que
passou por um processo de amadurecimento metodológico pela intensa e destacada atividade desenvolvida pela autora.
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Tenho a honra de referenciar e apresentar à Comunidade Acadêmica a presente obra porque a força que permeia a construção argumentativa do seu texto
é de profunda honestidade e comprometimento com a ciência e com a verdade.
A Autora PAULA RITZMANN TORRES foi uma das mais destacadas
pesquisadoras com quem tive a honra de trabalhar na Faculdade de Direito
da USP, caracterizando-se por seu caráter, fidelidade, retidão, seriedade e, além
disso, empreendendo cada etapa de seu estudo com absoluto rigor intelectual,
conhecendo, como poucos no Brasil, o estudo do Direito do Mar.
As atividades desenvolvidas no percurso de produção dessa obra pela
autora envolveram aulas teóricas, realização de seminários na pós-graduação,
organização de debates e congressos temáticos, participação em grupos de
pesquisa, realização de pesquisa bibliográfica, monitorias de graduação e pós-graduação, estágio de estudos junto ao Tribunal Internacional do Direito
do Mar em Hamburgo e, por isso, ela é resultado de sofisticado processo de
amadurecimento acadêmico desenvolvido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
A presente obra se propõe a analisar a extensão da jurisdição e competência
do Tribunal Internacional do Direito do Mar, trata-se, portanto, de uma obra
de aprofundamento sobre o tema e, ao mesmo tempo, de vanguarda na interpretação do seu funcionamento, pois o Tribunal Internacional do Direito do Mar
tem delineado, na prática, os contornos e limites de sua jurisdição internacional
à medida que o sistema é testado com a apresentação de casos pelos Estados.
Na obra, a autora discorre de forma coerente, com texto bem amarrado,
garantindo cientificidade no percurso metodológico, contendo espírito crítico,
rigor metodológico, imparcialidade na abordagem, análise aprofundada, envolvimento intelectual e vivência, leitura de bibliografia referencial, apresentando,
em seu contexto, as principais teorias que dão base para construção teórica.
No primeiro capítulo, são fixados os contornos conceituais com os quais
a autora trabalha ao longo de sua obra estabelecendo as bases do pensamento
teórico sobre o tema, bem como desenvolvimento histórico a partir das primeiras manifestações normativas sobre o direito do Mar, estabelecendo interessante
recorte metodológico entre o Direito do Mar no contexto do Direito Internacional clássico e no Direito Internacional contemporâneo, demonstrando a
existência de uma profunda relação simbiótica que se retroalimenta no tempo e
na construção doutrinária do entendimento do objeto principal do tema.
As apreciações conceituais estabelecidas pela autora, são fundamentais
para imersão e compreensão do segundo capítulo, quando são abordados os
mecanismos disciplinados na Convenção das Nações Unidas sobre Direito do
Mar para solução de controvérsias como ponto fulcral da construção de seu
entendimento, visto que tais mecanismos são inovadores no sentido de disciplinar, em um sistema particular, múltiplas formas de soluções alternativas
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enquadrando o tema em um processo de jurisdicionalização do Direito Internacional, dando, com isso, coerência sistêmica ao fenômeno e raciocínio
intelectivo que merece leitura atenta.
No terceiro capítulo, a autora inova e apresenta proposta desafiadora, no
sentido de analisar a extensão e os limites da jurisdição do Tribunal Internacional do Direito do Mar como atributo para decidir, tendo como fundamento o
debate do desenvolvimento da jurisdição no contexto do Direito Internacional.
A obra apresenta a perspectiva da existência de jurisdição contenciosa e consultiva do Tribunal Internacional sobre Direito do Mar no contexto de um Direito
Internacional processual, que estabelece diálogo interdisciplinar e contextualiza
a matéria com temas tradicionais do Direito processual, como o princípio da
kompetenz-kompetenz, com enfoque na pronta libertação de embarcações e de suas
tripulações, o procedimento preliminar sobre alegação de abuso de processo ou
pedido prima facie infundado, reconvenção, intervenção, revelia, trâmites procedimentais e mecanismos de reparação, dando, assim, ao desenvolvimento de sua
análise, riqueza de abordagem e sofisticação na construção argumentativa.
A seguir, no capítulo quarto, seguindo seu percurso lógico a partir dos
conceitos e avanços históricos, desenvolvimento dos mecanismos de solução
de controvérsias, e a jurisdição do Tribunal, a obra aprofunda sua análise no
quadro da sua competência. Note-se, deste modo, que autora, inteligentemente,
distingue jurisdição e competência no contexto do funcionamento de Tribunais
Internacionais, marcando corajosamente posição ao analisar seus pressupostos e
categorias, bem como a extensão de sua aplicação como ratione loci, ratione temporis, ratione personae, ratione materiae, enfocando, ao final, sobre a competência do
Tribunal Internacional do Direito do Mar e a lei por ele aplicável.
Orientando-se por sua proposta inicial bem definida em sua hipótese, a
obra toma para si a missão de contextualizar a discussão teórica a partir da
experiência prática do Tribunal Internacional do Direito do Mar, no entendimento jurisprudencial já produzido nos casos a ele submetidos, realizando
não só um exercício descritivo dos casos, o que já seria muito importante, mas
também, análise reflexiva dos casos com enfoque na jurisdição e competência
do Tribunal, levando ao desenho de precedentes e a um diálogo interdisciplinar que caracteriza o estudo do mar e suas inter-relações com temas diversos,
exigindo, portanto, por parte dos juízes, um exercício inter e transdisciplinar
na abordagem dos casos e no exercício no quadro de sua jurisdição e competência, demonstrando concretamente a complexidade no julgamento de casos
que envolvem a discussão do Direito do Mar e a ampla tarefa que tem o Tribunal ao se deparar com casos que lhe são submetidos.
A obra tem proposta, e não se perde em nenhum momento dela, existe
no seu coração uma análise sistêmica e corrente do funcionamento do Tribunal, articulando seus argumentos de forma científica, aliando entendimento
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teórico, proposição legal e normativa, bem como demonstração prática na
expressão da jurisprudência do Tribunal, sendo, deste modo, uma abordagem
de vanguarda no estudo do Direito Internacional que supera as obviedades
que muitas vezes são publicadas sobre o tema, caracterizando-se por ser uma
um trabalho que se basta em si, pois nele se encontrarão todas as informações
necessárias para compreensão da temática central.
A abordagem pela presente obra é fundamental para aqueles que buscam
estudar e compreender o fenômeno da jurisdicionalização do Direito Internacional e o papel que o Tribunal Internacional do Direito do Mar tem na
expansão jurídico-normativa do Direito Internacional na contemporaneidade.
Este livro que se apresenta à comunidade acadêmica, tem conteúdo universal, deve ser publicada em outros idiomas, pois apresenta análise madura de um
fenômeno que toca a toda a academia que estuda o Direito do Mar e merece ser
discutida e estudada em todos os foros de debate e discussão sobre o tema.
Especialmente essa publicação nacional presenteia a academia brasileira
com a oportunidade de compreender a jurisdição do Tribunal do Mar e suas
múltiplas dimensões da autora e merece ser lida e discutida nas universidades
brasileiras, devendo compor as melhores bibliotecas jurídicas do país por sua
densidade e instrumentalidade para estudo do Direito Internacional e do seu
ramo mais expressivo: o Direito do Mar.
Em tempos em que tudo se publica, muitas vezes sem comprometimento
epistemológico, esta obra é um alento para a academia brasileira e mundial,
pois faz pensar, compreender, e tem compromisso com a ciência e efeito prático, fundamental para os operadores do Direito.
São Paulo, abril de 2019.

WAGNER MENEZES
Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo
(USP). Livre-docente, Pós-doutor pela Universidade de Padova, Itália. Árbitro
do tribunal do Mercosul, Presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional (ABDI); Diretor da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (SBDI).
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Apresentação

O trabalho sério e consistente de pesquisa, desenvolvido por Paula R.
TORRES, que mereceu aprovação como mestrado em direito internacional
junto à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, revela as qualidades da pesquisadora e seu engajamento com o tema do Tribunal internacional
para o direito do mar (TIDM) e a jurisprudência, deste emanada, nos já mais
de vinte anos de funcionamento da instituição, que veio completar a obra de
codificação do direito internacional do mar, alcançada pela Convenção das
Nações Unidas sobre o direito do mar, de 1982.
Referida codificação teve e tem papel de enorme relevância na regulação
não somente do direito internacional do mar, nos seus aspectos materiais, consolidando categorias que, durante séculos literalmente, tinham sido objeto de
controvérsias e discussões, não somente entre os internacionalistas, como também entre representantes governamentais – tais como a natureza e a extensão
do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental – como ainda representou inovação conceitual importante,
com a categoria jurídica internacional do “patrimônio comum da humanidade”. A partir desta codificação, o alto mar e os fundos oceânicos deixaram de
ser “de ninguém” (res nullius) e passaram a ser reconhecidos como “patrimônio
comum” de toda a humanidade, presente e futura. Podem ocorrer dificuldades
de implementação do conceito, mas o passo mais importante foi a criação da
categoria da responsabilidade comum e coletiva por esse inestimável, valioso e
frágil “patrimônio comum da humanidade”, cuja degradação, em decorrência
das atividades humanas tem, contudo, se acentuado.
A Convenção de 1982 igualmente teve e tem enorme relevância também
pela criação de diversos mecanismos, nesta estipulados, para a solução de controvérsias relacionadas com a matéria objeto da Convenção – o vasto conjunto do
direito internacional do mar, muito especialmente com a criação do já mencionado Tribunal internacional para o direito do mar. E é promissor perceber que
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o TIDM tem mostrado consistência na elaboração de jurisprudência internacional pertinente ao tema, desde a sua criação, em 1996.
Justamente sobre essa jurisprudência internacional, emanada do TIDM,
se debruça o trabalho de Paula R. TORRES. Oportuna e necessária a pesquisa
feita, parte da qual desenvolvida no próprio Tribunal, durante estágio de pesquisa, na sede do Tribunal, em Hamburgo.
Agora vem a público esta versão do trabalho, desenvolvido por Paula R.
TORRES. Depois de cumprir o requisito acadêmico, para a obtenção do título de mestre em direito internacional, na USP, é oportuna e necessária a sua
publicação, para permitir acesso público ao conjunto do trabalho que realizou
a jovem e talentosa pesquisadora, cujas qualidades humanas e intelectuais tive
ocasião de conhecer e apreciar, durante a convivência na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E justamente por esses motivos, tenho a grata
satisfação de apresentar aqui os meus votos de ulterior sucesso, não somente
por este trabalho, mas igualmente pelo conjunto da trajetória, que o excelente
passo completado permite almejar e desejar possa Paula R. TORRES dar continuidade e perfazer.

PAULO BORBA CASELLA
Professor titular de Direito internacional público da Faculdade de Direito da USP
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