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PREFÁCIO

O Programa Global de Criminalidade Marítima da Agência das Nações Unidas para os Assuntos de Drogas e 
Crime (UNODC) fornece aos Estados-Membros apoio técnico para enfrentar toda a gama de crimes marítimos 
transnacionais. O presente Manual sustenta esse apoio técnico, servindo tanto como uma ferramenta de treino 
para o trabalho de capacitação realizado pelo Programa, quanto como um guia para os profissionais da justiça 
penal que trabalham em casos ocorridos no espaço marítimo.

A terceira edição do Manual contém dois novos capítulos: uma revisão detalhada das questões jurídicas relacio-
nadas com embarcações sem nacionalidade e uma visão geral do uso de shipriders e destacamento de aplicação da 
lei como parte da cooperação internacional. Como nas edições anteriores, o objetivo do Manual e dos seus novos 
capítulos é fornecer um guia útil e de fácil leitura para os nossos parceiros, contrapartes e entidades envolvidas no 
combate à criminalidade marítima.

Esperamos que aprecie esta última edição.

Siri Bjune
Chefe Adjunto, Programa Global de Criminalidade Marítima
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Chapter 1

What law applies  

CAPÍTULO 1

Que direito
se aplica no mar?

Parte I.
Introdução e enquadramento
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QUESTÕES FUNDAMENTAIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Existe um extenso ordenamento jurídico que regula a conduta nos oceanos.

Existem muitos tratados e normas de direito internacional costumeiro que se aplicam 
às condutas no mar.

O documento central desse ordenamento jurídico é a Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar de 1982, que, juntamente com o direito internacional consuetudinário, 
rege as condutas no mar.

É vital que as entidades de aplicação do direito no mar saibam qual a legislação que o 
seu Estado criou, a fim de tornar o direito internacional aplicável:

(a)    Dentro dos espaços marítimos do seu Estado,

(b)    Para as pessoas e embarcações com a nacionalidade do seu Estado, e

(c)    Em algumas circunstâncias, a navios sem nacionalidade, 

de modo a permitir que o seu Estado se envolva na aplicação do direito do mar e em 
processos judiciais relativamente a violações desse direito.

Um Estado de bandeira geralmente tem jurisdição exclusiva sobre um navio que 
ostenta a sua bandeira. No entanto, há exceções a esta regra, o que, em algumas 
circunstâncias, permite que outro Estado exerça jurisdição sobre essa embarcação ou 
pessoas, coisas e condutas ocorridas nessa embarcação.

Este Manual analisa as questões jurídicas do controlo da aplicação do direito do 
mar. Enquanto tal, não aborda a possibilidade de uso da força no que concerne a 
reivindicações em disputa relativamente a espaços marítimos, o direito dos conflitos 
armados ou outras operações de defesa nacional.



DIREITO INTERNACIONAL: As normas e outras regras, escritas e não escritas, que regem as 
relações jurídicas entre Estados. O direito internacional inclui várias normas e outras regras 
que se relacionam com os direitos e os deveres que os Estados têm ou podem reivindicar 
relativamente à aplicação do direito do mar.

TRATADO/CONVENÇÃO: Um acordo internacional celebrado entre dois ou mais Estados que 
obriga esses Estados a agir de uma forma específica, a relacionar-se de uma maneira particular 
e/ou a gerir reivindicações concorrentes e outras questões entre eles por meio de um processo 
particular. Esses acordos têm forma escrita e são regidos pelo direito internacional.

DIREITO INTERNACIONAL CONSUETUDINÁRIO: Obrigações internacionais decorrentes de 
práticas sedimentadas do Estado que vinculam os Estados na sua conduta e relações e que 
não foram vertidas num instrumento escrito. Os Estados cumprem essas obrigações jurídicas 
porque se consideram legalmente obrigados a fazê-lo. Essas regras consuetudinárias podem 
às vezes ser difíceis de identificar, e os Estados divergem quanto às normas que cumprem os 
requisitos para serem qualificadas como de direito costumeiro internacional.

IMPLEMENTAÇÃO NA LEI NACIONAL: Para uma norma internacional ser acionável dentro de 
um Estado, ou utilizada por autoridades policiais desse Estado (como as marinhas, a guarda 
costeira e a polícia marítima) como uma autorização ou fonte de poder de atuação, precisa 
ser incorporada na ordem jurídica do Estado. Para alguns Estados, esse efeito é automático; 
assim, por exemplo, um novo tratado torna-se parte da legislação nacional do Estado após a 
sua assinatura e ratificação. Para outros Estados, é necessário um novo e específico ato de 
“nacionalização”, como a aprovação de uma nova lei ou regulamento que incorpore essas normas 
internacionais especificamente na legislação nacional. Essas abordagens são frequentemente 
chamadas, respetivamente, de sistema “monista” e de sistema “dualista”.

CRIMINALIDADE MARÍTIMA: Conduta perpetrada total ou parcialmente no mar que é proibida 
pela legislação nacional e pelo direito internacional aplicável.

CONCEITOS-CHAVE
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INTRODUÇÃO

1.1    Porque é importante o direito 
ser aplicado no mar?

Existe um extenso ordenamento jurídico que se aplica às 
atividades que ocorrem dentro, sobre e sob o mar. Algu-
mas dessas normas são universais e, portanto, aplicam-se 
a todos os Estados; algumas são regionais e aplicam-se a 
um número limitado de Estados num determinado espa-
ço geográfico; algumas são bilaterais e aplicam-se apenas 
aos dois Estados que as acordaram. É importante ter em 
consideração as normas que regem a conduta e os rela-
cionamentos no mar por vários motivos:

Em primeiro lugar, a ideia da existência de um espaço 
ajurídico no mar (ou em qualquer outro local) é contra os 
interesses dos Estados e, portanto, um ordenamento jurídi-
co aplicável no mar surgiu para garantir a responsabilização 
por condutas proibidas, independentemente do espaço 
onde estas ocorram. 

Outra razão é que os interesses dos diversos Estados 
frequentemente interagem no mar, por exemplo, quan-
do navios de diferentes Estados colidem ou um nacional 
de um Estado prejudica um nacional de outro Estado a 
bordo de um navio, sendo importante existirem normas 
que descrevam a forma como podem ser regulados es-
ses litígios e os potenciais conflitos jurisdicionais deles 
resultantes. 

Uma terceira razão é que os mares estão divididos 
em vários espaços marítimos nos quais os Estados têm 
diferentes conjuntos de direitos, de poderes e de obriga-
ções, algumas vezes concorrentes. As normas são neces-
sárias para alocar e descrever os direitos, os poderes e as 
obrigações dos Estados nessas zonas marítimas.

Uma outra razão é que o uso dos mares para efeitos 
de transporte marítimo e a exploração de alguns recur-
sos naturais comuns são considerados direitos de todos 

os Estados. Portanto, é necessário criar regimes jurídi-
cos que definam a forma como esses direitos e interes-
ses partilhados podem ser usados e geridos.

Em síntese, é vital ter regimes jurídicos que regulem 
a forma como os Estados gerem os recursos, controlam 
a criminalidade e se relacionam no mar. No entanto, a 
aplicação dessas regras pode criar dificuldades jurisdi-
cionais para os Estados porque, no mar, a jurisdição de 
um sujeito nem sempre é tão inequívoca e a opção por 
uma jurisdição nem sempre é tão evidente, como suce-
de, geralmente, quando se está a lidar com o território 
terrestre. Em terra sempre existe, pelo menos em teoria, 
uma jurisdição claramente superior: a do Estado sobe-
rano relativamente ao seu território terrestre.

Em conformidade, a forma de alocação de jurisdição 
no mar consiste na existência de certos espaços maríti-
mos em relação aos quais os Estados costeiros têm cer-
tos direitos e na manutenção de uma jurisdição sobe-
rana sobre os navios, traduzida na jurisdição do Estado 
de bandeira.

1.2    Regimes jurídicos internacionais 
aplicáveis no mar

Tratados. Muitos tratados aplicam-se no mar e em re-
lação ao mar. A Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar de 1982 (UNCLOS) é considerada a ex-
pressão fundamental das normas que regem as relações 
e regulam a jurisdição no mar. Com efeito, trata-se de 
uma “constituição” para o mar.

Outros tratados regulam questões que não são espe-
cificamente “marítimas” por natureza, mas que podem 
ser aplicados tanto no mar como em terra. Por exemplo, 
muitas das disposições do Estatuto de Roma do Tribunal 
Penal Internacional aplicam-se identicamente a condutas 
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perpetradas no mar e em terra. Por vezes, a maneira como 
a norma de um tratado é aplicada no mar requer algum 
ajuste ou um entendimento ligeiramente diferente, 
precisamente porque o mar não tem o mesmo enqua-
dramento jurídico-internacional do território terrestre.  
Um exemplo é a regra fundamental sobre quando é ativa-
do o direito de um Estado de usar a força para se defender 
(ou seja, quando se inicia a aplicação do direito inerente 
de legítima defesa de um Estado, conforme está reconhe-
cido no artigo 51 da Carta das Nações Unidas).

Por vezes, os tribunais nacionais e internacionais 
têm de lidar com questões sobre como essas normas se 
aplicam no mar, na medida em que a conduta de visitar 
ou de apresar um navio no mar não pode ser enqua-
drada da mesma forma que as consequências de uma 
pequena força militar cruzar uma fronteira terrestre. 
Outro exemplo é a necessidade de o Estado ajustar os 
prazos aplicáveis ao cumprimento das suas obrigações 
de direitos humanos ou das leis processuais penais, re-
lativamente ao que significa “prontamente”, quanto à 
apresentação de uma pessoa detida no mar a um tribu-
nal nacional para apreciação da legalidade dessa deten-
ção no espaço marítimo.

Direito internacional consuetudinário. Da mesma for-
ma, um conjunto de normas de direito internacional 
consuetudinário surgiram especificamente para serem 
aplicadas no espaço marítimo. A proibição da pirataria, 
por exemplo, é muito antiga no direito internacional, 
sendo a regra costumeira sobre a matéria muito anterior 
à definição codificada de pirataria que foi introduzida 
nos tratados de direito do mar durante o século vinte. 
De facto, para alguns Estados que não assinaram nem 
ratificaram nenhum desses tratados, a sua autoridade 
para tomar medidas contra a pirataria, de acordo com 
o direito internacional, deriva apenas das regras costu-
meiras em vigor nesse domínio. 

Tal como acontece com os tratados, também existem 
regras consuetudinárias que não se referem necessária e 
especificamente ao mar, mas que podem ser aplicadas 
igualmente, ou de um modo semelhante, no espaço ma-
rítimo. Um exemplo é a norma sobre conflito armado 
que rege as medidas que devem ser tomadas ao atacar 
uma força inimiga. Para muitos Estados, esta é uma nor-
ma de um tratado, mas para alguns Estados aplica-se 
em virtude do direito internacional consuetudinário, 
e não de um tratado que não assinaram ou ratificaram. 
Esta norma aplica-se igualmente no mar, independente-
mente de o ataque ser dirigido a um parque de tanques 
inimigo em terra ou a um navio de guerra inimigo no 
mar. No entanto, é importante lembrar que este Manual 
lida com a aplicação do direito do mar em tempo de paz 

e, portanto, não cobre o regime jurídico-internacional 
aplicável aos conflitos armados no mar; com efeito, esta 
norma específica foi referida apenas como um exemplo 
de uma norma costumeira aplicável no mar. Outra fonte 
de normas de direito internacional aplicáveis no espaço 
marítimo são as decisões dos tribunais. Por exemplo, 
o Tribunal Internacional de Justiça interpretou mui-
tas normas de direito internacional que se aplicam no 
mar, com destaque para as reivindicações marítimas e 
as delimitações de fronteiras marítimas. O Tribunal 
Internacional do Direito do Mar também tem vindo a 
interpretar as disposições da UNCLOS  – por exemplo, 
em relação a questões e disputas sobre pesca, bem como 
ao estatuto de certos navios, como navios de guerra.  
Os resultados de certas arbitragens internacionais tam-
bém têm sido importantes para esclarecer ou fornecer 
detalhes sobre a aplicação de normas jurídicas no mar, 
como clarificar aspetos específicos da correta aplicação 
do direito de perseguição (ver capítulo 5). Finalmente, 
os casos perante os tribunais nacionais são por vezes 
amplamente mencionados porque ajudaram a esclare-
cer ou a explicar os termos como normas internacionais 
se poderão aplicar no mar.

1.3    Implementação do direito 
internacional no mar

Existem dois níveis de implementação do direito interna-
cional relativamente aos órgãos de um Estado - que, para 
os fins deste Manual, se referem, geralmente, às pessoas 
e entidades encarregadas de exercer o poder e a autori-
dade do seu Estado, e agindo sob a direção e o controlo 
desse Estado, para lidar com questões de criminalidade 
marítima e do controlo da aplicação do direito do mar no 
espaço marítimo. O primeiro é um nível de “enquadra-
mento geral”, em que um Estado decide participar num 
tratado e, assim, indicar a outros Estados que pretende 
agir de acordo com as normas prevista nesse tratado; por 
outras palavras, o Estado vincula-se a normas jurídicas 
convencionais. A participação num tratado cria direitos 
e deveres para aquele Estado em relação aos outros Es-
tados vinculados pelas mesmas regras. A situação é, es-
sencialmente, a mesma para as normas costumeiras: com 
efeito, se um Estado não objetou persistentemente uma 
determinada norma costumeira, geralmente entende-se 
que o Estado concordou em obedecer a essa norma não 
escrita. O segundo nível de implementação é a criação 
de normas sobre a matéria no âmbito da sua legislação 
nacional. Isto significa que o Estado vai implementar o 
direito internacional no âmbito do seu ordenamento 
jurídico nacional, de modo que esses direitos e deveres 
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possam vigorar no direito nacional do respetivo Estado. 
Por sua vez, este nível de implementação vai permitir 
que o Estado conceda aos seus órgãos nacionais – aos 
magistrados do ministério público e aos juízes, como 
encarregados da aplicação do direito vigente nos es-
paços marítimos - o poder e a jurisdição para prosse-
guir atividades que o Estado concordou (com outros 
Estados) que pode fazer ou que irá futuramente fazer.

Um exemplo desse nível de implementação é o re-
gime da zona económica exclusiva (ver capítulo 4).  
O nível de implementação do “enquadramento geral” 
é o Estado participar na UNCLOS, que reconhece 
a esse Estado o direito de reivindicar até 200 milhas 
náuticas (mn) de zona económica exclusiva. A reivin-
dicação de uma zona económica exclusiva vai permitir 
ao Estado a exploração de recursos naturais existentes 

nesse espaço marítimo e, também, criar obrigações 
recíprocas para outros Estados de respeitarem esses 
direitos. No entanto, para que o Estado possa real-
mente fazer cumprir esses direitos – por exemplo, 
apresando um navio estrangeiro que está a pescar 
na sua zona económica exclusiva sem uma licença –  
é necessário que tenha: (a) declarado, de acordo com 
suas leis nacionais, onde termina exatamente esse 
espaço marítimo; (b) criado proibições nas suas leis 
nacionais que tornam pescar nesse espaço marítimo, 
sem uma licença, um crime para os navios de pesca es-
trangeiros; e (c) atribuído aos seus agentes de autori-
dade que atuam no espaço marítimo o poder de deter 
pessoas e de investigar condutas, e aos seus tribunais a 
jurisdição para julgar casos, relativamente à pesca ile-
gal naquela específica zona económica exclusiva.

A CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
SOBRE O DIREITO DO MAR (1982)

1.4    Antecedentes da Convenção

Que direito do mar existia antes da UNCLOS? A ne-
cessidade de existirem regras aplicáveis no mar, e em 
relação às condutas no mar, foi uma das primeiras 
preocupações do direito internacional. Existiram leis 
romanas relacionadas com a liberdade e com o uso dos 
mares e, durante a Idade Média na Europa, o Papa ca-
tólico, por exemplo, emitiu uma declaração (uma bula 
papal) dividindo os mares entre a Espanha e Portugal. 
No entanto, o direito do mar moderno começou es-
sencialmente no século dezassete com análises jurídi-
cas sobre as normas jurídicas aplicáveis ao mar, e no 
mar, por juristas como Hugo Grotius, que escreveu 
sobre a liberdade dos mares, e John Selden, que escre-
veu sobre a possibilidade de os Estados “possuírem” 
ou “fecharem” partes do mar.

Os avanços mais significativos na codificação do direi-
to do mar – isto é, prevendo as normas em instrumentos 
escritos coletivos e coerentes (principalmente em trata-
dos) – tiverem lugar durante o século vinte. A codifica-
ção mais significativa anterior à UNCLOS pode ser en-
contrada nas Convenções de Genebra sobre o Direito do 
Mar de 1958, que incluíam quatro tratados interligados:  
a Convenção sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua, 
a Convenção sobre o Alto Mar, a Convenção sobre a Pes-
ca e a Conservação dos Recursos Vivos em Alto Mar e a 
Convenção sobre a Plataforma Continental.

No entanto, este conjunto de convenções internacionais 
padecia de uma série de deficiências que, em última análise, 
as tornaram inadequadas em termos de gestão das tensões 
decorrentes das interações dos Estados no mar, especial-
mente em relação aos recursos naturais não vivos e à pesca. 
Uma dessas deficiências era os Estados poderem escolher 
qual das quatro convenções assinariam e ratificariam, o que 
significa que podiam aceitar alguns direitos e, em contrapar-
tida, ignorar deveres. Outra deficiência era os Estados não 
tinham chegado a acordo sobre os limites exteriores do mar 
territorial e, portanto, as normas convencionais não estipu-
larem o limite até ao qual um Estado poderia reivindicar um 
mar territorial ou uma zona de pesca exclusiva.

Uma nova série de reuniões intergovernamentais em 
1960 também não conseguiu resolver essas questões 
fundamentais. Nestes termos, entre 1958 e o início das 
negociações para a UNCLOS, muitos Estados reivin-
dicaram unilateralmente mares territoriais e zonas de 
pesca com extensões muito variadas, em alguns casos 
até às 200 mn. Neste contexto, os Estados concorda-
ram, no final da década sessenta do século passado, que 
precisavam negociar um conjunto aperfeiçoado e mais 
completo de regras para a governação dos oceanos. Este 
novo processo negocial – conhecido como a Terceira 
Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
– começou formalmente em 1973 e continuou até o tex-
to da UNCLOS ter sido finalmente concluído e aberto 
à assinatura, em Montego Bay, em dezembro de 1982.
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A negociação da UNCLOS foi orientada por uma sé-
rie de objetivos que são claramente evidentes na própria 
Convenção. O primeiro é que a UNCLOS deveria ser 
um tratado único, de modo a os Estados não puderem 
eleger e optar apenas pelas partes de um conjunto de 
artigos com as quais concordavam. Em consequência, 
a UNCLOS é um tratado muito longo, com trezentos e 
vinte artigos e nove anexos, alguns dos quais bastante 
extensos (como o anexo III, sobre as Condições Básicas 
para a Prospeção, Exploração e Aproveitamento, que 
contém vinte e dois artigos).

Um segundo objetivo foi que o longo articulado da 
UNCLOS, enquanto tratado multilateral, pudesse resultar 
de uma negociação com acordos obtidos por consenso. 
Isso significou que algumas partes do texto foram redi-
gidas e refeitas até que fossem suficientemente aceitáveis 
por todos, de forma que partes individuais do articulado 
não precisassem de ser submetidas a votação. Uma conse-
quência desse processo é que alguns conceitos utilizados 
na UNCLOS tivessem ficado indefinidos. Outros concei-
tos ficaram “construtivamente ambíguos”, isto é, a redação 
foi intencionalmente deixada suficientemente ambígua 
para que cada Estado ficasse suficientemente satisfeito 
com um significado de um conceito ou de um o artigo, en-
quanto outros Estados poderiam considerar o conceito ou 
o artigo como tendo um significado ligeiramente diferen-
te. Um exemplo disso é o artigo 30. O artigo 30 não des-
creve o grau preciso de força permitido para “exigir” a um 
navio de guerra estrangeiro que abandone o seu mar ter-
ritorial, quando não estiver em conformidade com as leis 
e os regulamentos do Estado costeiro sobre a passagem 
pelo mar territorial (“passagem inofensiva”). Conseguir 
que os Estados concordassem integralmente com essa 
parte do regime era simplesmente impossível, pelo que a 
linguagem acordada na sua redação ficou suficientemen-
te ambígua para que um Estado pudesse alegar que isso 
permitia o uso de fogo direto contra um navio de guerra 
infrator, enquanto outro Estado poderá alegar que o artigo 
só autoriza medidas sem o recurso ao uso da força. 

Um terceiro objetivo que caracterizou a negociação 
da UNCLOS foi o que podemos denominar como um 
“pacote de resultados”. Por um lado, conforme antes re-
ferido, isso significava que todas as normas estariam con-
tidas num único texto, de modo que os Estados Partes 
da Convenção fossem obrigados a aceitar todas as dispo-
sições operativas (ou seja, o “pacote completo”). Num 
segundo nível, mais detalhado, o “pacote de resultados” 
também exigia que o tratado refletisse o acordo desti-
nado a equilibrar os direitos do Estado de bandeira, os 
direitos do Estado costeiro e a liberdade de navegação.

Um exemplo desse acordo foi a necessidade de equilibrar 
as preocupações legítimas de segurança marítima dos Esta-
dos arquipelágicos (como a sua capacidade de exercer algum 
controlo de segurança sobre as condutas que tivessem lugar 
nas águas entre as suas ilhas) com as necessidades igualmente 
legítimas de outros Estados para os seus navios poderem na-
vegar, e as suas aeronaves poderem sobrevoar, sem obstáculos 
através e sobre essas águas, na medida em que são muitas ve-
zes a rota mais eficiente e económica de um lugar para outro.

O “pacote de resultados” reflete-se nos equilíbrios al-
cançados entre o regime das águas arquipelágicas que, 
efetivamente, conferem ao Estado arquipelágico o mesmo 
controlo sobre as águas entre as suas ilhas que este tem no 
mar territorial em torno das suas ilhas (exceto em dispo-
sições específicas que permitem o sobrevoo de aeronaves 
em algumas circunstâncias) e o direito de passagem por 
rotas marítimas arquipelágicas para outros Estados, o que 
significava que os seus navios e aeronaves poderiam usar 
certas rotas através dos arquipélagos e, simultaneamente, 
permanecerem seguros de que o Estado arquipelágico não 
fecharia ou dificultaria a utilização dessas rotas.

1.5    Que tipo de questões são 
tratadas na UNCLOS?

A UNCLOS trata de muitos assuntos. Estabelece o re-
gime dos espaços marítimos que caracterizam a divisão 
política dos mares: águas interiores, mar territorial, águas 
arquipelágicas, zona contígua, zona económica exclusiva, 
plataforma continental e plataforma continental estendi-
da, alto mar e fundos marinhos. A Convenção estabelece 
as regras gerais para traçar as linhas de base a partir das 
quais a maioria desses espaços é medida. Também des-
creve os direitos e os deveres – incluindo direitos a re-
cursos naturais, direitos de passagem e outras liberdades 
– que existem em cada uma desses espaços. Por fim, con-
tém disposições detalhadas sobre pirataria, abordagem e 
perseguição de navios, e gestão da exploração de recursos 
naturais fora do alcance da gestão de Estados costeiros 
individuais e prevê mecanismos de resolução de litígios.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 30.º

Não cumprimento das leis e regulamentos do Estado 
costeiro pelos navios de guerra

Se um navio de guerra não cumprir as leis e regulamentos 
do Estado costeiro relativos à passagem pelo mar terri-
torial e não acatar o pedido que lhe for feito para o seu 
cumprimento, o Estado costeiro pode exigir-lhe que saia 
imediatamente do mar territorial.
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1.6    Que tipo de questões não são 
abordadas na UNCLOS?

Existe uma série de matérias que a UNCLOS não aborda. 
Uma delas são as regras específicas aplicáveis aos con-
flitos armados no mar. No entanto, muitos aspetos da 
UNCLOS, como o regime de espaços marítimos e cer-
tos regimes de passagem e de trânsito, são considerados 
um complemento das regras existentes sobre conflitos 

1.7    Supressão de atos ilícitos 
no mar (Convenção SUA e protocolos)

A UNCLOS é, manifestamente, o instrumento mais signi-
ficativo de direito internacional que visa regular especifica-
mente as condutas no mar, bem como a governação dos 
oceanos. No entanto, existem muitos outros tratados que 
também foram especificamente concebidos para regular ou 
governar alguns aspetos das condutas no espaço marítimo 
e as relações do Estado no mar. Um exemplo é a Conven-
ção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 
Navegação Marítima de 1988 (Convenção SUA) e os seus 
três protocolos: um de 1988, que trata das plataformas fi-
xas, e dois, de 2005 (embarcações e plataformas fixas), que 
abordam, com maior detalhe, certos tipos de atuações cri-
minosas no espaço marítimo e de comportamentos no mar. 
Para saber qual o conjunto específico de obrigações que se 
aplica entre quaisquer dois Estados Partes da Convenção 
SUA e dos seus protocolos, é essencial saber quais os tex-
tos que cada um desses Estados ratificou. Por exemplo, se 
o Estado A ratificou apenas a Convenção e o Protocolo de 
1988, enquanto o Estado B também ratificou os protocolos 
de 2005, será o conjunto de obrigações jurídico-conven-
cionais de 1988 que se aplica entre eles. Em contraponto, 
se o Estado A e o Estado B ratificaram os protocolos de 
2005 será este o conjunto de obrigações que se irão aplicar.

A Convenção SUA regula, principalmente, certos ti-
pos de perigo para os navios e para a navegação, e esta-
belece um regime de “extradição ou ação penal” para os 
infratores detidos pelos Estados que a ratificaram. Em 
2005, os protocolos suplementares à Convenção foram 
mais além, criminalizando o transporte de terroristas e 
de armas biológicas, químicas e nucleares, entre outras 
medidas. Os protocolos de 2005 também facilitaram a 
cooperação entre os Estados e forneceram uma estrutura 
mais abrangente para a abordagem de navios suspeitos.

armados no mar e são fundamentais sobre onde e como 
essas regras são aplicadas.

Um segundo conjunto de questões são aquelas, bre-
vemente tratadas na UNCLOS, mas que exigiram mais 
negociações e acordos de implementação antes de pode-
rem produzir efeitos concretos. Um exemplo é o acordo 
especial de implementação que se aplica às unidades po-
pulacionais de peixes transzonais.

OUTRAS NORMAS INTERNACIONAIS ESPECIFICAMENTE  
RELACIONADAS COM O MAR

Consequentemente, os poderes concedidos às autori-
dades e os deveres de um Estado, relativamente à Conven-
ção e aos seus protocolos, dependerão de uma apreciação 
específica dos instrumentos que o Estado ratificou. Por 
exemplo, o artigo 3º da Convenção prevê uma série de atos 
que os Estados que assinaram e ratificaram a Convenção 
declaram que irão criminalizar nas suas ordens jurídicas.

CONVENÇÃO PARA A SUPRESSÃO  
DE ATOS ILÍCITOS CONTRA A SEGURANÇA  
DA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA (1988)

ARTIGO 3.º

1. Comete uma infração penal qualquer pessoa que ilí-
cita e intencionalmente:

a)  Se aproprie ou exerça o controlo de um navio 
pela força ou ameace fazê-lo pela força ou por outra for-
ma de intimidação; ou

b)  Pratique um ato de violência contra uma pessoa 
a bordo de um navio, se tal ato puser em perigo a segu-
rança náutica desse navio; ou

c)  Destrua um navio, ou cause avarias ao mesmo 
ou à sua carga, de modo a pôr em perigo a segurança 
náutica desse navio; ou

d)  Coloque ou faca colocar num navio, por qual-
quer meio, um dispositivo ou uma substância que provo-
que ou possa provocar a destruição do navio ou causar 
avarias ao mesmo ou à sua carga e que possa pôr em 
perigo a segurança náutica desse navio; ou

e)  Destrua ou avarie gravemente as instalações ou 
serviços de navegação marítima ou perturbe seriamen-
te o seu funcionamento, se qualquer destes atos puder 
comprometer a segurança náutica de um navio; ou

f)  Comunique uma informação que saiba falsa e 
com isso comprometa a segurança náutica de um navio; ou

g)  Lesione ou mate qualquer pessoa em conse-
quência das infrações previstas nas alíneas a) a f), bem 
como das respetivas tentativas.
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Este conjunto de atos foi posteriormente ampliado 
pelo Protocolo de 2005 à Convenção SUA.

2.   Comete igualmente uma infração penal toda a pes-
soa que:

a)  Tente cometer quaisquer das infrações previstas 
no n.º 1; ou

b)  Incite outra pessoa a cometer uma das infrações 
previstas no n.º 1, se a infração for efetivamente cometida, 
ou, de qualquer forma, atue como cúmplice da pessoa que 
cometa tal infração; ou

c)  Ameace cometer qualquer das infrações previs-
tas nas alíneas b), c) e e) do n.º 1, com ou sem condições, 
conforme estabelecido na lei nacional, de forma a cons-
tranger uma pessoa, singular ou coletiva, a praticar ou 
abster-se de praticar qualquer ato, desde que essa amea-
ça seja de natureza a comprometer a segurança náutica do 
navio em questão.

PROTOCOLO DE 2005 RELATIVO À CONVENÇÃO  
PARA A SUPRESSÃO DE ATOS ILÍCITOS CONTRA  
A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO MARÍTIMA
(ARTIGO 3º BIS ADITADO AO TEXTO DA CONVENÇÃO DE 1998 
PARA OS ESTADOS QUE RATIFICARAM O PROTOCOLO DE 2005)

ARTIGO 3º BIS
1. Qualquer pessoa comete uma infração penal na 
aceção da presente Convenção se ilícita e intencional-
mente:

(a) quando o ato, pela sua natureza ou contexto, 
vise intimidar uma população ou obrigar um Governo 
ou uma organização internacional a praticar ou abster-
-se de praticar qualquer ato:

(i) utilizar contra ou a bordo de um navio ou 
descarregar de um navio qualquer mate-
rial explosivo, radioativo ou arma NBQ de 
forma que provoque ou que seja provável 
que provoque a morte, ferimentos ou da-
nos graves; ou 

(ii) descarregar, de um navio, petróleo, gás 
natural liquefeito ou outras substâncias 
perigosas ou nocivas, que não estejam 
abrangidas pela subalínea (i) da alínea (a), 
em tal quantidade ou concentração que 
provoque ou seja provável que provoque 
a morte, ferimentos ou danos graves; ou

(iii) utilizar um navio de forma a provocar a 
morte, ferimentos ou danos graves; ou

(iv) ameaçar, cometer uma das infrações pe-
nais estipuladas nas subalíneas (i), (ii) ou 
(iii) da alínea (a), com ou sem condições, 
nos termos do Direito nacional; ou

(b) transportar a bordo de um navio:

(i) qualquer material explosivo ou radioativo, 
tendo conhecimento de que se destina a 
ser utilizado para provocar ou com a in-

tenção de provocar a morte, ferimentos ou 
danos graves, com ou sem condições, nos 
termos do Direito nacional, com o intuito 
de intimidar uma população ou obrigar um 
Governo ou uma organização internacional 
a praticar ou a abster-se de praticar qual-
quer ato; ou

(ii) qualquer arma NBQ, sabendo que é uma 
arma NBQ conforme definido no artigo 
1º; ou

(iii) qualquer material bruto, produto cindível 
especial ou equipamento ou material es-
pecialmente concebido ou preparado para 
o processamento, utilização ou produção 
de material cindível especial, sabendo que 
se destinam a ser utilizados numa ativida-
de explosiva nuclear ou em qualquer outra 
atividade nuclear que não se encontre pro-
tegida em conformidade com um acordo 
de salvaguardas abrangente da AIA; ou

(iv) (iv) qualquer equipamento, materiais, sof-
tware ou tecnologia conexa que contribua 
significativamente para o design, fabrico 
ou distribuição de uma arma NBQ com a 
intenção de a utilizar para tais fins.

2. Não constitui uma infração penal na aceção da 
presente Convenção transportar um bem ou material 
abrangido pela subalínea (iii), da alínea (b), do número 1,  
ou, na medida em que se relacione com uma arma 
nuclear ou outro dispositivo explosivo nuclear, pela 
subalínea (iv), alínea (b) do número 1, se esse bem ou 
material for transportado para o ou do território, ou 
seja de outra forma transportado sob o controlo de um 
Estado Parte no Tratado de Não Proliferação de Armas 
Nucleares quando:

(a) a transferência ou receção decorrente do bem 
ou material, incluindo a transferência interna dentro de 
um Estado, não é contrária às obrigações do referido Es-
tado Parte nos termos do Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares e;

(b) se o artigo ou material se destinar a um vetor de 
uma arma nuclear ou outro dispositivo explosivo nuclear 
de um Estado Parte no Tratado de Não Proliferação de 
Armas Nucleares, a posse de tal arma ou dispositivo não 
é contrária às obrigações desse Estado Parte nos termos 
do referido Tratado.

1.8    Convenção para a Conservação 
e Gestão das Populações de Peixes 
Altamente Migradores no Oceano 
Pacífico Ocidental e Central (2000)

Embora a UNCLOS tenha estabelecido e codificado as 
regras básicas de enquadramento dos acordos de pesca 
aplicáveis entre Estados, para alguns grupos de Esta-
dos em regiões específicas, continuou a ser necessário 
prever e desenvolver regras e regimes regulatórios mais 
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precisos para governar os estoques de peixes que mi-
gram entre as suas zonas económicas exclusivas, bem 
como em áreas entre essas zonas. Isso foi necessário 
para alcançar um resultado económico equitativo, ao 
garantir, por exemplo, que um Estado não possa obter 
receitas substanciais ao permitir a pesca sem limite de 
um estoque migratório à medida que este passa pela sua 
própria zona económica exclusiva, reduzindo radical-
mente o estoque (e a potencial receita) no momento 
em que venha a alcançar a zona económica exclusiva de 
um Estado vizinho. Estes esforços também foram po-
tenciados por outras razões, tais como a obrigação legal 
e a necessidade prática de agir de forma cooperativa e 
transnacional, a fim de preservar no futuro a viabilidade 
ecológica e económica de estoques sobreexplorados.

Com esta finalidade, foi negociada a Convenção so-
bre a Conservação e Gestão das Populações de Peixes 
Altamente Migratórios no Oceano Pacífico Ocidental 
e Central de 2000 com o enquadramento das disposi-
ções gerais e do regime estabelecido na UNCLOS e, 
ainda, o Acordo adicional e mais detalhado de 1995 

para a implementação das disposições da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de 
dezembro de 1982, relativa à Conservação e Gestão das 
Populações de Peixes Transzonais e Altamente Migra-
tórios, que foi negociado para regulamentar este tipo 
específico de pesca prevista na UNCLOS. O objetivo da 
Convenção está expresso no seu artigo 2º.

1.9    Busca e salvamento marítimo

Durante séculos, os marinheiros reconheceram o dever 
humanitário de prestar assistência às pessoas em peri-
go. Atualmente os comandantes de navios e de aerona-
ves têm o mesmo dever básico de ajudar os que estão 
em perigo; dever que se reflete no direito internacio-
nal consuetudinário, bem como em regras de busca e 
salvamento mais detalhadas, previstas na Convenção 
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar de 1974, na Convenção Internacional sobre Busca 
e Resgate Marítimo de 1979, na UNCLOS e na Con-
venção Internacional sobre Salvamento de 1989.

O comandante do navio tem o dever de prestar assis-
tência às pessoas em perigo no mar. Quer navios quer 
aeronaves podem ser chamados a colaborar de várias 
formas para apoiar, conduzir ou coordenar operações 
de busca e de resgate no espaço marítimo, incluindo a 
realização de buscas, reboque de embarcações em pe-
rigo, prestação de assistência médica, assistência em 
operações de combate a incêndios, fornecimento de 
alimentos e suprimentos e o resgate de sobreviventes.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 98.º

Dever de prestar assistência

1. Todo o Estado deverá exigir do capitão de um navio 
que arvore a sua bandeira, desde que o possa fazer sem 
acarretar perigo grave para o navio, para a tripulação ou 
para os passageiros, que:

a) Preste assistência a qualquer pessoa encontra-
da no mar em perigo de desaparecer;

b) Se dirija, tão depressa quanto possível, em so-
corro de pessoas em perigo, desde que esteja informado 
de que necessitam de assistência e sempre que tenha 
possibilidade razoável de fazê-lo;

c) Preste, em caso de abalroamento, assistência ao 
outro navio, à sua tripulação e aos passageiros e, quando 
possível, comunique ao outro navio o nome do seu próprio 
navio, o porto de registo e o porto mais próximo em que 
fará escala.

2. Todo o Estado costeiro deve promover o estabeleci-
mento, o funcionamento e a manutenção de um adequa-
do e eficaz serviço de busca e salvamento para garantir a 
segurança marítima e aérea e, quando as circunstâncias 
o exigirem, cooperar com esse fim com os Estados vizi-
nhos por meio de ajustes regionais de cooperação mútua.

CONVENÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO  
DAS POPULAÇÕES DE PEIXES ALTAMENTE MIGRADORES  
NO OCEANO PACÍFICO OCIDENTAL E CENTRAL

ARTIGO 2º

Objetivo

O objetivo da presente Convenção é assegurar, através 
de uma gestão eficaz, a conservação a longo prazo e a 
exploração sustentável das populações de peixes alta-
mente migradores no Oceano Pacífico ocidental e cen-
tral, em conformidade com a Convenção de 1982 e com 
o Acordo.

Um resgate no mar exige que o comandante do navio de 
guerra, ou de outra embarcação autorizada, tenha em devi-
da conta considerações operacionais imediatas, incluindo a 
localização da embarcação em perigo, a natureza do perigo, 
o treino e a experiência da tripulação a bordo, o equipamen-
to de segurança disponível, a possibilidade de existirem 

doenças infeciosas e questões de segurança. Para apoiar 
essas operações, as entidades de controlo da aplicação do 
direito do mar devem ter um bom conhecimento das obri-
gações resultantes do direito internacional relativamente 
à assistência no mar e de como o sistema global de busca 
e salvamento é implementado pelos Estados costeiros.
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OBRIGAÇÕES DE BUSCA E RESGATE, 
E EXCERTOS DAS CONVENÇÕES

Salvamento no Mar: Guia dos Princípios e da Prática 
aplicável a Refugiados e Migrantes (OMI, ACNUR 
e ICS, 2015):

Tal como os comandantes têm obrigação de prestar 
assistência, os Estados-Membros têm a obrigação 
complementar de coordenar e cooperar para que as 
pessoas resgatadas no mar sejam desembarcadas,  
o mais rapidamente possível, num local seguro.

UNCLOS, ARTIGO 98:

1. Todo o Estado deverá exigir do capitão de um na-
vio que arvore a sua bandeira, desde que o possa fazer 
sem acarretar perigo grave para o navio, para a tripu-
lação ou para os passageiros, que:

a) Preste assistência a qualquer pessoa encon-
trada no mar em perigo de desaparecer;

b) Se dirija, tão depressa quanto possível, em 
socorro de pessoas em perigo, desde que esteja infor-
mado de que necessitam de assistência e sempre que 
tenha possibilidade razoável de fazê-lo;

...

Comentário: Na UNCLOS, o dever de prestar assistên-
cia aplica-se a todo o oceano, seja no mar territorial, 
nos estreitos utilizados para a navegação internacional, 
nas águas arquipelágicas, na zona económica exclusiva 
ou no alto mar.

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar, Capítulo V, Segurança da Navegação, 
Regra 33:

1. O comandante de um navio no mar que estiver em 
condições de prestar ajuda ao receber informação de 
qualquer origem, informando que há pessoas em peri-
go no mar, é obrigado a dirigir-se a toda velocidade em 
seu socorro

...

Comentário: A obrigação de prestar assistência aplica-
-se a todos os navios, exceto os navios de guerra; con-
tudo, é prática comum que os governos determinem 
que os navios de guerra atuem de maneira consistente 
com essa obrigação.

A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida 
Humana no Mar de 1974 foi o primeiro instrumento jurí-
dico internacional a exigir a criação de serviços marítimos 
globais de busca e salvamento. A Convenção é significativa 
porque representa um sistema em que a responsabilidade le-
gal de resgatar aqueles se encontram em perigo passou a ser 
governamental, em alternativa a um sistema em que o ónus 
recaia exclusivamente sobre o capitão do navio. Os Estados 
que cooperam para salvar vidas, em apoio ao comandante 
do navio e/ou à embarcação do Estado que auxilia, permi-
tem que o sistema global de busca e salvamento seja eficaz.

Os instrumentos internacionais que fornecem o en-
quadramento da busca e salvamento marítimo incluem:

(a) a UNCLOS, que reconhece o dever de prestar as-
sistência, exige que os Estados “promovam” serviços de 
busca e salvamento marítimo e exorta os Estados a concluir 
acordos regionais de cooperação com os Estados vizinhos;

(b) A Convenção Internacional para a Salvaguarda 
da Vida Humana no Mar que exige que os Estados con-
tratantes “realizem” tais serviços;

(c) A Convenção Internacional sobre Busca e Salva-
mento Marítimo, que descreve as obrigações dos Estados 
de realizar serviços de busca e salvamento marítimo; e

(d) A Convenção Internacional sobre Salvação Ma-
rítima que estipula que todo o comandante é obrigado, 
na medida em que possa fazê-lo sem perigo grave para o 
seu navio e para as pessoas a bordo, a prestar assistência 
a qualquer pessoa em perigo de se perder no mar.

Os principais conceitos de busca e salvamento incluem:
(a) Região de busca e salvamento: uma área geográ-

fica definida que está associada a um centro de coor-
denação de salvamento e dentro da qual são prestados 
serviços de coordenação de busca e salvamento;

(b) Centro de coordenação de salvamento: Uma uni-
dade responsável por promover serviços eficientes de 
busca e salvamento e coordenar a condução das ope-
rações de busca e salvamento dentro de uma região de 
busca e salvamento;

(c) Coordenador da missão de busca e salvamento: o ofi-
cial designado para coordenar a resposta a uma situação de 
perigo real ou aparente.

OUTRO DIREITO INTERNACIONAL QUE PODE SER APLICADO  
À CRIMINALIDADE MARÍTIMA 

1.10    Acordos bilaterais

Quando dois Estados se organizam para administrar ou 
cooperar, de forma coordenada, numa questão de interesse 
comum, esse acordo é, geralmente, formalizado por meio 
de um documento escrito (normalmente na forma de um 
tratado). Estes acordos bilaterais vinculam apenas as partes 

contratantes. Por exemplo, os Estados Unidos da América as-
sinaram um acordo bilateral com as Ilhas Marshall sobre acor-
dos de abordagem (ver capítulo 5). Nestes termos, este acordo 
aplica-se apenas entre os Estados Unidos e as Ilhas Marshall; 
não obrigando os Estados que não sejam partes desse acordo.
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1.11    Iniciativas regionais

É bastante comum que os Estados de uma determinada 
região concluam acordos para tratar de questões maríti-
mas de uma forma que seja particularmente útil e ade-
quada às particularidades dessa região. Essas circuns-
tâncias regionais especiais podem incluir questões de 
geografia, reivindicações concorrentes ou sobrepostas e 
interesses compartilhados na cooperação com o obje-
tivo de garantir a aplicação efetiva do direito relevante. 
Conforme antes mencionado (seção 1.8), um exemplo 
é a Convenção sobre a Conservação e Gestão de Popu-
lações de Peixes Altamente Migratórios no Oceano Pa-
cífico Central e Ocidental.

Outro exemplo é o Acordo de Cooperação Regional 
para Combate à Pirataria e Roubo à Mão Armada con-
tra Navios na Ásia.

1.12    Convenção das Nações  
Unidas contra o Crime  
Organizado Transnacional

Além do conjunto de normas internacionais que se rela-
cionam especificamente com o mar, um grande número 
de tratados aplica-se num âmbito mais geral, embora 
também tenham implicações na regulamentação de 
condutas no mar. Muitos desses tratados não contêm 
normas especiais sobre o mar, mas, como se destinam 

ACORDO DE COOPERAÇÃO REGIONAL PARA COMBATE  
À PIRATARIA E ROUBO ARMADO CONTRA NAVIOS NA ÁSIA

ARTIGO 3º

Obrigações Gerais

1. Cada Parte Contratante deve, de acordo com suas 
leis e regulamentos nacionais e regras aplicáveis do 
direito internacional, envidar todos os esforços para 
tomar medidas eficazes em relação ao seguinte:

(a) prevenir e suprimir a pirataria e assaltos à 
mão armada contra navios;

(b) prender piratas ou pessoas que tenham come-
tido assaltos à mão armada contra navios;

(c) apreender navios ou aeronaves utilizadas para 
cometer pirataria ou assalto à mão armada contra navios, 
apreender navios tomados por e sob o controlo de piratas 
ou pessoas que tenham cometido assaltos à mão armada 
contra navios e apreender os bens a bordo desses navios; e

(d) para resgatar navios vítimas e vítimas de pira-
taria ou assalto à mão armada contra navios.

2. Nada neste artigo impedirá que cada Parte Contra-
tante adote medidas adicionais em relação às alíneas (a) 
a (d) acima, no seu território terrestre.

a uma aplicação geral, também se aplicam a certos as-
petos de condutas no mar. Outros tratados possuem 
regras especiais que se relacionam com a aplicação das 
principais regras de conduta no mar.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO DE MIGRANTES POR TERRA,  
MAR E AR, ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA 
O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL

ARTIGO 7.º

Cooperação

Os Estados Partes cooperarão na medida do possível 
para prevenir e reprimir a introdução clandestina de 
migrantes por via marítima, em conformidade com o 
direito internacional do mar.

ARTIGO 8.º

Medidas contra a introdução clandestina de migrantes 
por via marítima

1. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis para 
suspeitar que um navio que arvora a sua bandeira ou 
que invoca o registo da matrícula neste Estado, sem 
nacionalidade, ou que apesar de arvorar uma bandeira 
estrangeira ou recusar mostrar a sua bandeira tem na 
verdade a nacionalidade do Estado Parte em questão, 
está a ser utilizado para introduzir clandestinamente 
migrantes por via marítima pode pedir o auxílio a 
outros Estados Partes para pôr termo à utilização do 
referido navio para esse fim. Os Estados Partes a quem 
foi solicitado o auxílio deverão prestá-lo na medida do 
possível tendo em conta os meios de que dispõem.

2. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis 
para suspeitar que um navio que exerce a liberdade 
de navegação em conformidade com o direito 
internacional e arvora a bandeira ou exibe sinais de 
matrícula de outro Estado Parte está a ser utilizado 
para introduzir clandestinamente migrantes por via 
marítima pode notificar o Estado de bandeira, solicitar 
a confirmação do registo da matrícula e, se este se 
confirmar, solicitar autorização a esse Estado para 
tomar as medidas apropriadas relativamente ao navio. 
O Estado de bandeira pode, designadamente, autorizar 
o Estado requerente a:

(a) Entrar a bordo do navio;

b) Revistar o navio; e

c) Se forem encontradas provas de que o navio 
está a ser utilizado para introduzir clandestinamente 
migrantes por via marítima, tomar as medidas que 
considere apropriadas relativamente ao navio, às 
pessoas e à carga que se encontrem a bordo, nos 
termos em que foi autorizado pelo Estado de bandeira.

3. Um Estado Parte que tenha tomado qualquer medida 
em conformidade com o n.º 2 do presente artigo deverá 
informar imediatamente o Estado de bandeira em causa 
sobre os resultados das referidas medidas.

4. Um Estado Parte deverá responder imediatamente 
a qualquer pedido de outro Estado Parte com vista 
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Um exemplo de um conjunto de normas conven-
cionais que se aplica igualmente no mar e em terra, 
sem nenhuma menção especial ao mar, é a Conven-
ção das Nações Unidas contra o Crime Organizado 
Transnacional de 2000 e os seus protocolos. Este 
conjunto de normas aplica-se à assistência jurídica 
mútua em casos de pirataria, para citar um exemplo. 
Além disso, o Protocolo contra o Contrabando de 
Migrantes por Terra, Mar e Ar, que complementa a 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Orga-
nizado Transnacional, contém regras adicionais so-
bre a aplicação da Convenção sobre o Crime Organi-
zado em relação ao crime específico de contrabando 
de migrantes por mar.

1.13    Regulamentação do comércio 
de flora e vida selvagem 

Outro conjunto de normas convencionais de apli-
cação geral e que, consequentemente, também se 

aplicam à conduta no mar, é a Convenção sobre o 
Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de 
Fauna e Flora Selvagens de 1973, com as alterações 
introduzidas em 1979. Este tratado visa regular o 
comércio em três categorias de espécies e tem impli-
cações para a conduta no mar de, pelo menos, duas 
maneiras: primeiro, algumas das espécies que pro-
cura regular são encontradas no mar; em segundo 
lugar, dado que grande parte do comércio depende 
de transporte marítimo, é vital que as regras também 
abranjam o comércio marítimo.

a determinar se um navio que invoca o registo da 
matrícula neste Estado ou arvora a sua bandeira 
está autorizado a fazê-lo, bem como a um pedido de 
autorização efetuado em conformidade com o n.º 2 do 
presente artigo.

5. O Estado de bandeira pode, em conformidade com 
o artigo 7.º do presente Protocolo, fazer depender a 
sua autorização de condições a acordar com o Esta-
do requerente, nomeadamente condições relativas à 
responsabilidade e ao alcance das medidas efetivas 
a tomar. Um Estado Parte não deverá tomar medidas 
adicionais sem autorização expressa do Estado de 
bandeira, exceto aquelas que sejam necessárias para 
afastar um perigo iminente para a vida das pessoas ou 
as que resultam de acordos bilaterais ou multilaterais 
aplicáveis.

6. Cada Estado Parte designa uma ou, se necessário, 
várias autoridades para receber e responder a pedidos 
de auxílio, de confirmação do registo de matrícula ou 
do direito de uma embarcação arvorar a sua bandeira 
e a pedidos de autorização para tomar as medidas 
apropriadas. Essa designação será notificada pelo 
Secretário-geral a todos os outros Estados Partes no 
prazo de um mês após esta designação.

7. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis 
para suspeitar que um navio está a ser utilizado 
para introduzir clandestinamente migrantes por via 
marítima e não tem nacionalidade ou é equiparado 
a um navio sem nacionalidade pode entrar a bordo e 
proceder à busca. Se forem encontradas provas que 
confirmem a suspeita, esse Estado Parte deverá tomar 
as medidas apropriadas em conformidade com o direito 
interno e internacional aplicável.
...

CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO 
INTERNACIONAL DAS ESPÉCIES DE FAUNA E 
FLORA SELVAGENS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO

ARTIGO I

Definições
...

c) Comércio: exportação, reexportação, importação 
e introdução proveniente do mar; 

d) Reexportação: a exportação de qualquer espécime 
que tenha sido previamente importado; 

e) Introdução proveniente do mar: o transporte, para 
um Estado, de espécimes de espécies capturadas no 
meio marítimo fora da jurisdição de qualquer Estado;
...

1.14 Estupefacientes

Outro exemplo de tratado que trata de uma questão de 
interesse universal para os Estados e que contém algu-
mas regras adicionais especiais para aplicação no mar é 
a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 
(Convenção de 1988). A UNCLOS também contém 
uma regra geral sobre esta matéria.

Os Estados reconheceram há muito tempo que o 
tráfico de drogas por mar é uma atividade criminosa 
muito relevante e que precisa de ser tratada com mais 
profundidade do que o previsto na UNCLOS. Con-
sequentemente, quando negociaram a Convenção de 
1988, os Estados aproveitaram a oportunidade para 
fornecer mais dados sobre como implementar o regi-
me de autorização geral de atuação que pode ser en-
contrada na UNCLOS. O crime de tráfico de drogas 
por via marítima é analisado com mais aprofundamen-
to no capítulo 12.
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1.15    Tráfico de armas
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS  
CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES  
E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

ARTIGO 17

Tráfico ilícito por mar

1. As Partes cooperam o mais amplamente possível 
para eliminar o tráfico ilícito por mar, em conformidade 
com o direito internacional do mar.

2. A Parte que tenha motivos razoáveis para suspei-
tar que um navio com a sua bandeira, ou sem qualquer 
bandeira ou matrícula, é utilizado para o tráfico ilíci-
to, pode solicitar auxílio às outras Partes a fim de pôr 
termo a essa utilização. As Partes assim solicitadas 
prestam essa assistência no limite dos meios de que 
dispõem.

3. A Parte que tenha motivos razoáveis para suspei-
tar que um navio no uso da liberdade de navegação de 
acordo com o direito internacional e que arvore a ban-
deira ou tenha matrícula de uma outra Parte é utilizado 
para o tráfico ilícito, pode notificar desse facto o Estado 
de bandeira e solicitar a confirmação da matrícula; se 
esta for confirmada, pode solicitar ao Estado de ban-
deira, autorização para adotar as medidas adequadas 
em relação a esse navio.

4. De acordo com o nº 3 ou com os tratados em vigor 
entre as Partes ou com qualquer outro acordo ou pro-
tocolo por elas celebrado, o Estado de bandeira pode 
autorizar o Estado requerente a inter alia:

a) Ter acesso ao navio; 

b) Inspecionar o navio;

c) Se se descobrirem provas de envolvimento 
no tráfico ilícito, adotar medidas adequadas em rela-
ção ao navio, às pessoas e à carga que se encontrem 
a bordo.
...

PROTOCOLO DE NAIRÓBI PARA A PREVENÇÃO, CONTROLO 
E REDUÇÃO DE ARMAS PEQUENAS E ARMAMENTO LEVE NA 
REGIÃO DOS GRANDES LAGOS E NO CORNO DE ÁFRICA (2004)

ARTIGO 15

Aplicação da lei

(a) Os Estados Partes devem estabelecer meca-
nismos apropriados de cooperação entre as agências de 
aplicação da lei para promover a aplicação eficaz da lei, 
incluindo:

(i) o fortalecimento da cooperação regio-
nal e continental entre a polícia, serviços 
alfandegários e de controlo de fronteiras 
para lidar com a proliferação, circulação e 
tráfico ilícitos de armas pequenas e arma-
mento leve. Esses esforços devem incluir, 
mas não se limitar, a treino, intercâmbio 
de informações para apoiar ações comuns 
para conter e reduzir o tráfico ilícito de ar-
mas pequenas e armamento leve através 
das fronteiras e a conclusão dos acordos 
necessários a esse respeito;

(ii) estabelecer sistemas de comunica-
ção direta para facilitar o fluxo livre e rá-
pido de informações entre as agências de 
aplicação da lei na sub-região; 

(iii) a criação de unidades multidiscipli-
nares/especializadas de aplicação da lei 
para o combate ao fabrico e tráfico ilícitos, 
posse e uso de armas pequenas e arma-
mento leve; 

(iv) a promoção da cooperação com or-
ganizações internacionais, como a Orga-
nização Internacional de Polícia Criminal 
(INTERPOL) e a Organização Mundial das 
Alfândegas (WCO) e a utilização de bases 
de dados existentes, como o Sistema de 
Rastreamento de Armas e Explosivos da 
Interpol (IWETS);

(v) a introdução de mecanismos eficazes 
de extradição.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 108

Tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas

1. Todos os Estados devem cooperar para a repressão do 
tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotró-
picas praticado por navios no alto mar com violação das 
convenções internacionais.

2. Todo o Estado que tenha motivos sérios para acreditar 
que um navio arvorando a sua bandeira se dedica ao trá-
fico ilícito de estupefacientes ou substâncias psicotrópicas 
poderá solicitar a cooperação de outros Estados para pôr 
fim a tal tráfico.

Em 2001, os Estados adotaram o Programa de Ação 
para Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilíci-
to de Armas Ligeiras e de Pequeno Calibre em todos 
os seus aspetos. Este Programa de Ação exige que os 
Estados tomem medidas para lidar com o tráfico de 
armas pequenas, inclusive por mar. Uma iniciativa re-
gional para implementar essas obrigações é o Protocolo 
de Nairobi para a Prevenção, Controle e Redução de 
Armas Pequenas e Armamentos Leves na Região dos 
Grandes Lagos e no Corno de África. Como pode ser 
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visto, por exemplo, no artigo 15 sobre aplicação da lei, 
muitas dessas medidas de cooperação podem ser apli-
cadas no mar pelas entidades de controlo da aplicação 
do direito do mar da mesma forma que em terra. No en-
tanto, a aplicação de tais medidas no mar – por exemplo, 
em relação a navios que arvoram a bandeira de Estados 
que ratificaram o Protocolo de Nairobi ou nos seus ma-
res territoriais – exigiria acordos adicionais entre esses 
Estados, bem como a implementação desses poderes 
pela legislação nacional.

1.16    Obrigações em relação  
aos direitos humanos no mar

As normas de direitos humanos, bem como as conside-
rações de tratamento humano e justo, também se apli-
cam no espaço marítimo. Os Estados têm uma ampla 
gama de opiniões sobre quais os direitos que devem 
ser aplicados em quais circunstâncias e, portanto, não é 
possível fornecer uma lista concisa de direitos humanos 
universalmente aplicáveis que devam ser respeitados no 
mar. No entanto, existem exemplos de questões de di-
reitos humanos e procedimentos criminais que devem 
ser considerados em todas as circunstâncias em que a 
embarcação e as pessoas estejam sob o controlo de uma 
entidade de controlo da aplicação do direito do mar: 
as condições de detenção; o direito a ser prontamente 
apresentado a uma autoridade judicial competente; e a 
transferência ou entrega a outro Estado.

O Tribunal Internacional do Direito do Mar rea-
firmou em muitas ocasiões “que as considerações de 
humanidade devem ser aplicadas no direito do mar 
em termos semelhantes ao que ocorre em outras áreas 

do direito internacional”. Consequentemente, aqueles 
que conduzem operações de controlo da aplicação 
do direito do mar devem identificar os instrumentos 
de direitos humanos e as leis internas que se aplicam 
neste domínio e que são obrigados a implementar, e 
devem compreender como essas obrigações se cruzam 
com os seus poderes no âmbito do cumprimento do 
direito do mar. 

1.17    Decisões de tribunais 
internacionais e de outras  
entidades internacionais

Um conjunto de órgãos judiciais, bem como outros 
órgãos de investigação e de resolução de litígios, emi-
tiram (e continuam a emitir) decisões e pareceres im-
portantes sobre questões relacionadas com o direito do 
mar. Por exemplo, o Tribunal Internacional de Justiça 
desempenha um papel importante na resolução de dis-
putas relacionadas com a delimitação de fronteiras ma-
rítimas, em conformidade com a UNCLOS e o direito 
internacional consuetudinário.

O Tribunal Internacional do Direito do Mar desem-
penha um papel significativo na interpretação de um 
amplo conjunto de disposições da UNCLOS, incluindo 
em questões como a pronta libertação de embarcações 
e das suas tripulações. Por vezes, os Estados também 
solicitam a intervenção de painéis de arbitragem ou de 
outros peritos especializados para examinar questões 
relacionadas com a aplicação do direito do mar em 
conflitos entre eles, nomeadamente no que respeita ao 
regime jurídico e aos requisitos da perseguição no mar 
(ver capítulo 5).
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CAPÍTULO 2

Como são medidos
os espaços marítimos
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1.

2.

3.

4.

5.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

Foi estabelecido um regime jurídico sobre os espaços marítimos na Convenção das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Esse regime jurídico integra os direitos e obrigações dos Estados em cada um desses 
espaços marítimos e também estabelece – por vezes em pormenor, mas às vezes 
apenas em termos gerais – os direitos e obrigações dos diferentes tipos de Estados e 
m cada um desses espaços.

O poder dos Estados de tomarem medidas para fazer cumprir o direito do mar  
nesses espaços marítimos decorre desses direitos e obrigações. Da mesma forma,  
a capacidade de um Estado de sancionar pessoas pelas suas condutas no mar depende 
da jurisdição que o Estado pertinente possa reivindicar sobre essa conduta específica 
num determinado espaço marítimo.

Alguns desses poderes e a jurisdição são iguais nos vários espaços marítimos em que 
se aplicam, enquanto outros poderes e a jurisdição aplicam-se apenas a questões 
específicas ou a determinados espaços marítimos.

A condução de operações de aplicação do direito do mar e as medidas judiciais  
a aplicar a crimes marítimos requer, portanto, o conhecimento sobre o espaço marítimo 
em que uma entidade de aplicação do direito do mar está a operar e sobre os poderes  
e a jurisdição que um Estado específico tem num determinado espaço marítimo.
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CONCEITOS-CHAVE

ESTADO COSTEIRO: Um Estado com costa marítima e que tem jurisdição sobre os espaços 
marítimos sobre as quais tem soberania, em conformidade com uma declaração internacionalmente 
válida nesse sentido. A natureza da soberania exercível em cada espaço marítimo de um Estado 
costeiro varia em função do tipo de espaço e da questão específica em causa. Além disso, em 
todos os espaços marítimos, com exceção das águas interiores, existem direitos de passagem 
para embarcações de outros Estados como parte do regime jurídico que regula esse espaço. Esses 
direitos incluem a passagem inofensiva nos mares territoriais e nas águas arquipelágicas, regimes 
de trânsito para estreitos e arquipélagos e a liberdade de navegação nos outros espaços marítimos.

ESTADO DE BANDEIRA: O Estado de registo de um navio. A jurisdição do Estado de bandeira 
é a jurisdição principal que opera a bordo de qualquer navio que arvore legalmente a bandeira 
desse Estado. Os Estados sem litoral também podem ser Estados de bandeira.

ESPAÇO MARÍTIMO: Uma área do oceano que está sujeita a um ou mais regimes estabelecidos 
na UNCLOS ou reconhecidos no direito internacional consuetudinário. Os direitos e obrigações 
específicos e reconhecidos ao Estado costeiro, por um lado, e aos Estados de bandeira, por 
outro, podem variar consoante os diferentes espaços marítimos.

JURISDIÇÃO:  O poder de um Estado para emitir e fazer cumprir normas jurídicas. No contexto 
da aplicação do direito do mar, a jurisdição refere-se, principalmente, a duas coisas:

1.  A autoridade de um Estado para emitir e fazer cumprir as leis que lidam com condutas 
proibidas em espaços sobre os quais esse Estado pode legitimamente exercer esse poder 
específico, bem como em relação a condutas proibidas relativamente a pessoas ou matérias 
sobre as quais esse mesmo Estado pode legitimamente exercer poder.

2.  A autoridade de um Estado para capacitar os seus agentes de aplicação do direito do mar 
para apreender bens, investigar e prender pessoas e apresar embarcações, e dos seus tribunais 
para apreciar e julgar casos respeitantes a condutas:

(a)  Que ocorram em espaços sobre as quais aquele Estado pode exercer legalmente 
jurisdição; e / ou

(b)  Que é perpetrada por ou afeta pessoas sobre as quais esse Estado pode exercer 
legitimamente jurisdição; e / ou

(c)  Que afeta uma matéria relativamente a qual esse Estado possa legitimamente exercer 
jurisdição.

MAR TERRITORIAL: Uma faixa de água que se estende até 12 milhas náuticas (mn) da linha de 
base de um Estado e que é considerada como águas soberanas desse Estado.

ÁGUAS ARQUIPELÁGICAS: Águas dentro das linhas de base de um Estado arquipelágico.  
As águas arquipelágicas são águas soberanas.

ÁGUAS INTERNACIONAIS: Águas sobre as quais nenhum Estado tem soberania, embora ser 
atribuídos certos poderes de aplicação do direito aos Estados costeiros e aos Estados de bandeira, 
dependendo da atividade e da localização. As águas internacionais incluem a zona contígua, a zona 
económica exclusiva e o alto mar.
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INTRODUÇÃO

Em geral, as linhas de base são as linhas que ligam todos os 
pontos ao longo da costa de um Estado costeiro ou outros 
pontos de demarcação aceites, como as linhas de fecho de 
uma baía.  Essas linhas de base também constituem a borda 
exterior das águas interiores de um Estado. As linhas de base 
são muito relevantes porque é a partir delas que são medi-
dos todos os espaços marítimos. A área em direção à terra, 
a partir das linhas de base, é território terrestre ou águas 
interiores, enquanto todos os restantes espaços marítimos 
são medidos em direção ao mar a partir das linhas de base.

Nos Estados arquipelágicos, além das linhas de base in-
ternas (por exemplo, na foz de um rio numa das ilhas), exis-
tem também as linhas de base arquipelágicas que ligam os 
limites das ilhas externas do Estado arquipelágico. As áreas 
dentro dessas linhas de base arquipelágicas são território 
terrestre, águas interiores e águas arquipelágicas; todos os 
outros espaços marítimos, incluindo o mar territorial, são 
medidas em direção ao mar a partir dessas linhas de base.

Como é que são desenhadas? As linhas de base são 
traçadas de várias maneiras. A regra geral do artigo 5º da  
UNCLOS é que as linhas de base seguem a linha de baixa-
-mar da costa do Estado costeiro1.

1A menos que especificado de outra forma, todas as referências a 
artigos neste capítulo são da UNCLOS. 

FIGURA 2.1
ESQUEMA BÁSICO  
DOS ESPAÇOS 
MARÍTIMOS

ARTIGO 5

Linha de base normal

Salvo disposição em contrário nesta Convenção, a linha 
de base normal para medir a largura do mar territorial 
é a linha de baixa-mar ao longo da costa, conforme 
marcação em cartas de grande escala, oficialmente 
reconhecidas pelo Estado costeiro.

Dado que a amplitude das marés pode variar mui-
to ao longo do ano, e em diferentes locais ao longo da 
costa, com base no levantamento, observações astronó-
micas e cálculos que podem ser necessários para esta-
belecer as linhas de base, a “linha da baixa-mar” usada 
para calcular as linhas de base pode variar. Algumas das 
opções mais comumente usadas são descritas a seguir.

Existem regras especiais que se aplicam, em certas situa-
ções, na demarcação das linhas de base. O efeito geral dessas 
regras é puxar a linha de base para o mar devido a alguma co-
nexão estreita entre a terra e o mar num determinado lugar ou 
para evitar um resultado que comprometa a coerência das li-
nhas de base que resultem de reivindicações legítimas do Es-
tado costeiro (por exemplo, no caso de fiordes; como pode-
rá ser visto abaixo). Existem várias regras especiais, mas será 
suficiente apresentar apenas alguns exemplos indicativos.
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FIGURA 2.2 
MEDIÇÃO DOS ESPAÇOS 
MARÍTIMOS A PARTIR DAS 
LINHAS DE BASE

A regra especial mais importante é a usada para de-
senhar linhas de base retas, a que se pode recorrer numa 
série de situações, tais como:

(a) Litorais profundamente recortados – como fiordes 
na Escandinávia ou na Ilha do Sul da Nova Zelândia   – 
onde uma linha de base reta pode ser traçada na boca 
do fiorde;

(b) Ilhas de franja – como certas ilhas próximas à 
costa na Grande Barreira de Coral ao largo da costa nor-
deste da Austrália – onde linhas de base retas podem ser 
traçadas a partir de um ponto na linha de baixa-mar do 
continente usada como linha de base para os pontos ex-
ternos das ilhas periféricas, regressando depois de volta 
ao continente para continuar a linha de baixa-mar usada 
como linha de base; e

(c) Foz do rio: “Se um rio desagua diretamente no 
mar, a linha de base deve ser uma linha reta traçada atra-
vés da foz do rio entre os pontos da linha de baixa-mar 
das suas margens” (artigo 9º).

LINHAS DE BASE: UMA APRECIAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES 

RELEVANTES DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE  

O DIREITO DO MAR (ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

OS ASSUNTOS DOS OCEANOS E O DIREITO DO MAR, 1989)

ANEXO I

Níveis padrão de maré baixa

Os seguintes níveis de maré baixa são amplamente 
usados como dados de referência.

(a) Maré astronómica mais baixa (LAT). O nível 
mais baixo que pode ocorrer em condições meteoroló-
gicas médias e em qualquer combinação de condições 
astronómicas; este nível não será alcançado todos os 
anos. O LAT não é o nível mais baixo que pode ser al-
cançado, pois as tempestades podem provocar a ocor-
rência de níveis consideravelmente mais baixos.

(b) Média de nascentes de águas baixas (MLWS).  
A altura média das nascentes de águas baixas é a média, ao 
longo de um ano em que a declinação máxima média da lua 
é 23 1⁄2 graus, das alturas de duas marés sucessivas du-
rante esses períodos de 24 horas (aproximadamente uma 
vez por quinzena) quando a amplitude da maré é maior.

(c) Maré baixa média inferior (MLLW). A altura da 
maré baixa média é a média da maré baixa das duas 
marés baixas diárias durante um longo período de tem-
po. Quando ocorre apenas uma maré baixa em um dia, 
isso é considerado a maré baixa.

Onde a amplitude da maré é insignificante, o nível de 
dados do gráfico pode ser baseado em:

(d) Nível médio do mar (MSL). O nível médio do 
mar é o nível médio da superfície do mar durante um 
longo período, de preferência 18,6 anos, ou o nível mé-
dio que existiria na ausência das marés.

Estas definições foram adaptadas das tabelas do British 
Admiralty Tide.

M A R
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Linha de base 
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FIGURA 2.3 
MEDIÇÃO DE ESPAÇOS 
MARÍTIMOS A PARTIR DE 
LINHAS DE BASE RETAS

Uma das regras especiais previstas tem particular 
importância para as ilhas situadas em atóis ou que têm 
cadeias de recifes. 

ARTIGO 7.º

Linhas de base retas

1. Nos locais em que a costa apresente recortes pro-
fundos e reentrâncias ou em que exista uma franja de 
ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, 
pode ser adotado o método das linhas de base retas 
que unam os pontos apropriados para traçar a linha de 
base a partir da qual se mede a largura do mar territo-
rial.

2. Nos locais em que, devido à existência de um del-
ta e de outros acidentes naturais, a linha da costa seja 
muito instável, os pontos apropriados podem ser esco-
lhidos ao longo da linha de baixa-mar mais avançada 
em direção ao mar e, mesmo que a linha de baixa-mar 
retroceda posteriormente, essas linhas de base retas 
continuarão em vigor até que o Estado costeiro as mo-
difique de conformidade com a presente convenção.

3. O traçado dessas linhas de base retas não deve 
afastar-se consideravelmente da direção geral da cos-
ta e as zonas de mar situadas dentro dessas linhas de-
vem estar suficientemente vinculadas ao domínio ter-
restre para ficarem submetidas ao regime das águas 
interiores.

4. As linhas de base retas não serão traçadas em di-
reção aos baixios que emergem na baixa-mar, nem a 
partir deles, a não ser que sobre os mesmos se tenham 
construído faróis ou instalações análogas que estejam 
permanentemente acima do nível do mar, ou a não ser 
que o traçado de tais linhas de base retas até àqueles 
baixios ou a partir destes tenha sido objeto de reconhe-
cimento internacional geral. 

5. Nos casos em que o me todo das linhas de base re-
tas for aplicável, nos termos do no. 1, poder-se-á ter 
em conta, ao traçar determinadas linhas de base, os 

ARTIGO 6.º

Recifes

No caso de ilhas situadas em atóis ou de ilhas que têm 
cadeias de recifes, a linha de base para medir a largura 
do mar territorial é a linha de baixa-mar do recife que 
se encontra do lado do mar, tal como indicada por sím-
bolo apropriado nas cartas reconhecidas oficialmente 
pelo Estado costeiro

ARTIGO 10

Baías

1. Este artigo refere-se apenas a baías cujas costas 
pertencem a um único Estado.

interesses económicos próprios da região de que se 
trate, cuja realidade e importância estejam claramente 
demonstradas por uso prolongado.

6. O sistema de linhas de base retas não poderá ser 
aplicado por um Estado de modo a separar o mar ter-
ritorial de outro Estado do alto mar ou de uma zona 
económica exclusiva.

Existe também uma regra especial amplamente utili-
zada nas baías (artigo 10º).

L I N H A  D E
B A S E  R E T A

M A R  T E R R I T O R I A L
12 mn

12 mn

12 mn

12 mn

M A R

T E R R A
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Outra regra especial diz respeito a portos e ancoradou-
ros. Algumas instalações ou estruturas de um porto ou 
ancoradouro podem ser usados para formar uma linha de 
base, enquanto outros não podem, pelo que as que ficam 
fora integram o mar territorial enquanto as que estão si-
tuadas no interior da linha de base são reguladas em con-
formidade com o regime jurídico das águas interiores. 

ARTIGO 11

Portos

Para efeitos de delimitação do mar territorial, as insta-
lações portuárias permanentes mais ao largo da costa 
que façam parte integrante do sistema portuário são 
consideradas como fazendo parte da costa. As insta-
lações marítimas situadas ao largo da costa e as ilhas 
artificiais não são consideradas instalações portuárias 
permanentes.

ARTIGO 12.º

Ancoradouros

Os ancoradouros utilizados habitualmente para carga, 
descarga e fundeio de navios, os quais estariam nor-
malmente situados, inteira ou parcialmente, fora do 
traçado geral do limite exterior do mar territorial, são 
considerados como fazendo parte do mar territorial.

2. Para efeitos da presente convenção, uma baía é 
uma reentrância bem marcada, cuja penetração em 
terra, em relação à largura da sua entrada, é tal que 
contém águas cercadas pela costa e constitui mais do 
que uma simples inflexão da costa. Contudo, uma reen-
trância não será considerada como uma baía se a sua 
superfície não for igual ou superior à de um semicír-
culo que tenha por diâmetro a linha traçada através da 
entrada da referida reentrância.

3. Para efeitos de medição, a superfície de uma reen-
trância é a compreendida entre a linha de baixa-mar 
ao longo da costa da reentrância e uma linha que una 
as linhas de baixa-mar dos seus pontos naturais de 
entrada. Quando, devido à existência de ilhas, uma 
reentrância tiver mais do que uma entrada, o semicír-
culo será traçado tomando como diâmetro a soma dos 
comprimentos das linhas que fechem as diferentes en-
tradas. A superfície das ilhas existentes dentro de uma 
reentrância será considerada como fazendo parte da 
superfície total da água da reentrância, como se essas 
ilhas fossem parte da mesma.

4. Se a distância entre as linhas de baixa-mar dos 
pontos naturais de entrada de uma baía não exceder 
24 milhas marítimas, poderá ser traçada uma linha de 
demarcação entre estas duas linhas de baixa-mar e as 
águas assim encerradas serão consideradas águas in-
teriores.

5. Quando a distância entre as linhas de baixa-mar 
dos pontos naturais de entrada de uma baía exce-
der 24 milhas marítimas, será traçada, no interior da 
baía, uma linha de base reta de 24 milhas marítimas 
de modo a encerrar a maior superfície de água que for 
possível abranger por uma linha de tal extensão.
...

Um exemplo final das regras especiais existentes é 
aplicável aos Estados arquipelágicos (ver seção 3.3).  
As regras especiais sobre as linhas de base a traçar à vol-
ta do exterior do arquipélago ou dos arquipélagos que 
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FIGURA 2.4 
LINHAS DE BASE EM ILHAS  
QUE TÊM CADEIAS  
DE RECIFES
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FIGURA 2.5 
LINHAS DE FECHO  
DE UMA BAÍA

constituem um Estado arquipélago encontram-se defi-
nidas no artigo 47.º. Estas regras só podem ser aplicadas 
quando forem cumpridos vários dos seguintes critérios:

(a) O Estado deve ser um Estado arquipélago, ou 
seja, “um Estado [que seja] constituído totalmente 
por um ou vários arquipélagos, podendo incluir outras 
ilhas”;

(b) A relação entre a área de água e a área de terra 
deve estar entre 1 para 1 e 9 para 1;

(c) As ilhas principais devem estar dentro da área 
delimitada pelas linhas de base arquipelágicas; e

(d) As linhas de base do arquipélago não devem ter 
mais de 100 mn de comprimento, embora até 3 por cen-
to do número total de linhas de base que envolvem o 
arquipélago possa ter até 125 mn de comprimento.

Existem também algumas características geográficas 
e hidrográficas que não devem ser usadas para criar um 
mar territorial ou que não podem ser usadas como pon-
tos de apoio a uma linha de base. O principal exemplo 
desse tipo são os baixios a descoberto.

O artigo 13º da UNCLOS estabelece duas regras 
para que um baixio a descoberto possa ser usado como 
ponto de base para a medição de espaços marítimos:

(a) Se o baixio a descoberto – como uma rocha 
que está acima do nível do mar apenas na baixa-mar 

– não está a mais de 12 mn do território terrestre do 
Estado costeiro, este poderá ser usado como um pon-
to para traçar a linha de base. Isso significa que o mar 
territorial será medido em 12 mn em direção ao mar a 
partir desse ponto. Esse baixio a descoberto poderá, 
portanto, ter um efeito significativo na dimensão do 
mar territorial;

(b) Se o baixio a descoberto estiver a mais de 12 mn 
da costa, este não poderá ser usado para traçar a linha de 
base. Em tal situação, trata-se simplesmente de um bai-
xio a descoberto fora do mar territorial e que não terá 
qualquer relevância na fixação da sua dimensão.

ARTIGO 13

Baixios a descoberto

1. Um «baixio a descoberto» é uma extensão natural 
de terra rodeada de água, que, na baixa-mar, fica aci-
ma do nível do mar, mas que submerge na preia-mar. 
Quando um «baixio a descoberto» se encontre, total ou 
parcialmente, a uma distância do continente ou de uma 
ilha que não exceda a largura do mar territorial, a linha 
de baixa-mar desse baixio pode ser utilizada como li-
nha de base para medir a largura do mar territorial.

2. Quando um «baixio a descoberto» estiver, na totali-
dade, situado a uma distância do continente ou de uma 
ilha superior à largura do mar territorial, não possui mar 
territorial próprio.
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FIGURA 2.6 
LINHAS DE BASE  
ARQUIPELÁGICAS
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CAPÍTULO 3

Espaços marítimos
e poderes dos Estados:

águas interiores, mar territorial
e águas arquipelágicas
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1.

2.

3.

4.

5.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar  prevê três espaços marítimos 
nos quais os Estados costeiros exercem soberania. No entanto, esta soberania está 
sujeita a certas limitações que se aplicam em benefício da comunidade internacional 
representada principalmente pelos navios de outros Estados de bandeira.

A jurisdição de execução (poderes) de que dispõem as entidades de execução do direito 
do mar dos Estados costeiros nos diversos espaços marítimos decorre dos seus direitos 
e obrigações. Da mesma forma, a potencialidade do Estado costeiro de sancionar 
pessoas pelas suas condutas no mar depende da jurisdição que o Estado possa exercer 
sobre uma determinada conduta num espaço marítimo específico.

Alguns dos poderes reconhecidos aos Estados e a correspondente jurisdição são 
os mesmos nos vários espaços marítimos, enquanto outros aplicam-se apenas a 
determinadas questões ou espaços marítimos específicos.

Um processo bem-sucedido de sancionamento de uma conduta ilegal no espaço 
marítimo só ocorre quando o Estado promotor possa provar a localização de uma tal 
conduta dentro de um determinado espaço marítimo, a fim de assegurar que o Estado 
promotor possa exercer legalmente a sua jurisdição interna sobre a conduta em 
questão.

As operações marítimas de aplicação do direito do mar e o julgamento de crimes 
marítimos, exigem, portanto, um conhecimento sobre o espaço marítimo em que  
a entidade de aplicação do direito do mar esteja a operar e quais são os poderes  
e a jurisdição que a entidade tem à sua disposição nesse espaço marítimo. 
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CONCEITOS-CHAVE

ESTADO COSTEIRO: Um Estado com costa marítima e que tem jurisdição sobre os espaços 
marítimos sobre as quais tem soberania, em conformidade com uma declaração internacionalmente 
válida nesse sentido. A natureza da soberania exercível em cada espaço marítimo de um Estado 
costeiro varia em função do tipo de espaço e da questão específica em causa. Além disso, em 
todos os espaços marítimos, com exceção das águas interiores, existem direitos de passagem 
para embarcações de outros Estados como parte do regime jurídico que regula esse espaço. Esses 
direitos incluem a passagem inofensiva nos mares territoriais e nas águas arquipelágicas, regimes 
de trânsito para estreitos e arquipélagos e a liberdade de navegação nos outros espaços marítimos.

ESTADO DE BANDEIRA: O Estado de registo de um navio. A jurisdição do Estado de bandeira 
é a jurisdição principal que opera a bordo de qualquer navio que arvore legalmente a bandeira 
desse Estado. Os Estados sem litoral também podem ser Estados de bandeira.

PASSAGEM INOFENSIVA: O direito das embarcações dos Estados de bandeira de desfrutarem 
de passagem livre, contínua e expedita pelo mar territorial de um Estado costeiro, desde que não 
prejudiquem a paz, a ordem ou a segurança do Estado costeiro.

NAVIO MERCANTE: Para os fins deste Manual, “navio mercante” é um termo geral usado para 
abranger todas as embarcações sem direito a imunidade soberana, incluindo aquelas usadas 
em operações de transporte de carga comercial, embarcações de passageiros, embarcações de 
pesca, embarcações privadas, iates e outras embarcações usadas para fins privados.

JURISDIÇÃO: O poder de um Estado para emitir e fazer cumprir normas jurídicas. No contexto 
da aplicação do Direito do Mar, a jurisdição refere-se, principalmente, a duas coisas:

1. A autoridade de um Estado para emitir e fazer cumprir as leis que lidam com condutas 
proibidas em espaços sobre os quais esse Estado pode legitimamente exercer esse poder 
específico, bem como em relação a condutas proibidas relativamente a pessoas ou matérias 
sobre as quais esse mesmo Estado pode legitimamente exercer poder.

2. A autoridade de um Estado para capacitar os seus agentes de aplicação do direito do mar 
para apreender bens, investigar e prender pessoas e apresar embarcações, e dos seus tribunais 
para apreciar e julgar casos respeitantes a condutas:

(a) Que ocorram em espaços sobre as quais aquele Estado pode exercer legalmente 
jurisdição; e / ou

(b) Que é perpetrada por ou afeta pessoas sobre as quais esse Estado pode exercer 
legitimamente jurisdição; e / ou

(c) Que afeta uma matéria relativamente a qual esse Estado possa legitimamente exercer 
jurisdição.

MAR TERRITORIAL: Uma faixa de água que se estende até 12 milhas náuticas (mn) da linha de 
base de um Estado e que é considerada como águas soberanas desse Estado.

ÁGUAS ARQUIPELÁGICAS: Águas dentro das linhas de base de um Estado arquipelágico.  
As águas arquipelágicas são águas soberanas.

ÁGUAS INTERIORES: Águas situadas no lado terrestre das linhas de base de um Estado costeiro. 
As águas interiores fazem parte do território soberano do Estado costeiro.
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INTRODUÇÃO

Existem vários espaços marítimos nas quais um Estado 
costeiro pode exercer soberania e direitos soberanos. Isso 
significa que essas águas pertencem ao Estado costeiro, que 
tem permissão (com algumas exceções, conforme a distân-
cia do território terrestre aumenta) para emitir leis, e impor 
o seu cumprimento, em muitas matérias que integram a au-
tonomia de governação soberana do Estado costeiro relati-
vamente ao seu território terrestre. Esta soberania é distinta 
dos direitos soberanos que o Estado costeiro pode exercer 
nos outros espaços marítimos (como na zona económica 
exclusiva). Os direitos soberanos incluem o poder de regu-
lar as atividades relativamente a certos recursos naturais, a 
determinadas questões e condutas. No entanto, os direitos 
soberanos diferem da soberania sobre as águas interiores, 
os mares territoriais e as águas arquipelágicas, na medida 
em que esses direitos soberanos não conferem uma pro-
priedade total sobre as águas, nem incluem o direito de re-
gular quaisquer atividades que não sejam consideradas par-
te da jurisdição do Estado costeiro nesse espaço marítimo.

Os espaços marítimos abordados neste capítulo são 
os seguintes:

(a) Águas interiores: todas as águas situadas no 
lado terrestre das linhas de base do Estado costeiro que, 
muitas vezes, incluem áreas de portos ou ancoradouros;

(b) Mares territoriais: todas as águas medidas em 
direção ao mar a partir das linhas de base até um máxi-
mo de 12 mn a partir dessas linhas de base;

(c) Águas arquipelágicas: todas as águas dentro 
do conjunto especial de linhas de base traçadas para 
conectar as ilhas externas de um Estado arquipelágico. 
Existem ainda águas interiores dentro das águas arqui-
pelágicas e um mar territorial até 12 mn em direção ao 
mar a partir das linhas de base arquipelágicas.

3.1    Águas interiores 

A UNCLOS define “águas interiores” da seguinte forma:

As águas interiores geralmente incluem áreas como foz 
de rios, portos e enseadas, baías delimitadas por uma linha 
de fecho, águas dentro de uma linha de base reta desenhada 
ao redor da borda externa de uma franja de ilhas, e assim por 
diante – isto é, áreas de água legalmente demarcadas por li-
nhas de base e situadas no interior de uma linha de base de-
senhada de acordo com as regras avançadas anteriormente.

Jurisdição e poderes dos Estados costeiros. Um Estado 
costeiro pode exercer nas águas interiores praticamente 
o mesmo tipo de poderes e de jurisdição que exerce so-
bre o seu território terrestre.

(a) Para um navio mercante, os poderes e jurisdi-
ção do Estado costeiro incluem ser capaz de abordar o 
navio, revistar o navio e investigar a prática de crimes a 
bordo do navio ou por pessoas a bordo. Uma exceção a 
esta regra é o nº 2 do artigo 8 da UNCLOS:

“Quando o traçado de uma linha de base reta, de 
conformidade com o método estabelecido no artigo 
7.º, encerrar, como águas interiores, águas que anterior-
mente não eram consideradas como tais, aplicar-se-á a 
essas águas o direito de passagem inofensiva, de acordo 
com o estabelecido na presente Convenção.”

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 8

Águas interiores

1. Excetuando o disposto na parte IV, as águas situa-
das no interior da linha de base do mar territorial fazem 
parte das águas interiores do Estado.

2. Quando o traçado de uma linha de base reta, de 
conformidade com o método estabelecido no artigo 7.º,  
encerrar, como águas interiores, águas que anterior-
mente não eram consideradas como tais, aplicar-se-á  
a essas águas o direito de passagem inofensiva, de 
acordo com o estabelecido na presente Convenção.
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ARTIGO 31

Responsabilidade do Estado de bandeira por danos 
causados por navio de guerra ou outro navio de 
Estado utilizado para fins não comerciais.

Caberá ao Estado de bandeira a responsabilidade in-
ternacional por qualquer perda ou dano causado ao 
Estado costeiro resultante do não cumprimento por um 
navio de guerra ou outro navio de Estado utilizado para 
fins não comerciais das leis e regulamentos do Estado 
costeiro relativos à passagem pelo mar territorial ou 
das disposições da presente Convenção ou demais nor-
mas de direito internacional.

ARTIGO 32

Imunidades dos navios de guerra e de outros navios 
de Estado utilizados para fins não comerciais

Com as exceções previstas na subsecção A e nos artigos 
30.º e 31.º, nenhuma disposição da presente Convenção 
afetará as imunidades dos navios de guerra e outros na-
vios de Estado utilizados para fins não comerciais.

(b) Para uma embarcação imune soberana, isto é, para 
uma embarcação do Estado, como um navio de guerra, da 
guarda costeira ou navio da polícia, uma embarcação de con-
trolo alfandegário ou um navio do governo a operar para fins 
não comerciais (por exemplo, uma embarcação de pesquisa 
oceanográfica), o Estado costeiro não tem um direito a abor-
dar essa embarcação enquanto se encontra nas suas águas in-
teriores, do mesmo modo que não tem o direito de investigar 
condutas que tenham ocorrido a bordo dessa embarcação.

Jurisdição e poderes dos Estados de bandeira. Quando uma 
embarcação se encontra nas águas interiores, a jurisdição e 
os poderes do Estado de bandeira geralmente cedem peran-
te jurisdição e aos poderes do Estado costeiro. Por exemplo, 
exceto conforme será discutido abaixo, os agentes da aplica-
ção da lei do Estado costeiro B (por exemplo, funcionários 
da alfândega) não podem abordar um navio do Estado de 

bandeira A localizado em águas marítimas situadas no ex-
terior da linha de base do Estado costeiro B, sem primeiro 
obter o consentimento do Estado de bandeira A. Em con-
traponto, quando o navio estiver situado dentro das águas 
interiores do Estado costeiro B, os funcionários do Estado 
B têm o direito de abordar o mesmo navio sem terem de 
primeiro solicitar a permissão do Estado de bandeira A.

Outro exemplo será quando a legislação do Estado de 
bandeira A permitir o transporte de armas de fogo (para 
fins defensivos) a bordo de navios comerciais que arvoram 
a sua bandeira. Simultaneamente, o Estado costeiro B pode 
ter uma legislação que proíba os navios comerciais de trans-
portar qualquer arma de fogo a bordo enquanto se encon-
tram nas suas águas interiores. Nesse caso, a primazia será 
dada à jurisdição e à legislação do Estado costeiro, o que sig-
nifica que a embarcação comercial não poderá transportar 
armas de fogo a seu bordo ao entrar nas águas interiores do 
Estado costeiro B, por exemplo, se quiser utilizar um porto. 

A situação é diferente quando se lida com uma embarca-
ção com imunidade soberana. Neste caso, a lei do Estado de 
bandeira A mantém a primazia a bordo do navio com imu-
nidade soberana, inclusive quando estiver dentro das águas 
interiores do Estado costeiro B, por exemplo, numa visita 
ao porto. Nesse caso, os funcionários costeiros do Estado B  
precisariam de uma permissão do Estado de bandeira A 
(que poderia ser concedida pelo comandante, por exemplo) 
até mesmo para abordar o navio com imunidade soberana.

Além disso, o navio com imunidade soberana não se-
ria obrigado a desarmar-se totalmente antes de entrar nas 
águas interiores do Estado costeiro B. No entanto, na maio-
ria dos casos, os navios com imunidade soberana solicitam 
uma permissão diplomática do Estado costeiro antes de 
entrarem nas águas interiores desse Estado. Nesse âmbito, 
o Estado costeiro pode impor condições para admitir a en-
trada, e essas exigências poderão exigir uma negociação e a 
resolução de questões entre o Estado costeiro e o Estado de 
bandeira antes da entrada se concretizar.

UM CASO RECENTE

O ARA Libertad, caso n.º 20 do Tribunal Internacional do Direito do Mar (Argentina v. Gana, de 15 de dezembro de 2012): 
Em outubro de 2012, o navio-escola da marinha argentina ARA Libertad (um navio a vela, não obstante ser um navio de 
guerra em conformidade com o artigo 29 da UNCLOS e direito internacional costumeiro) visitou o porto de Tema, perto de 
Acra. Mais ou menos na mesma época, um credor do governo da Argentina, com sede nos Estados Unidos da América, 
interpôs um pedido de penhora real do navio num tribunal do Gana para executar uma sentença de 370 milhões de dóla-
res nos Estados Unidos da América. O tribunal de Gana ordenou a prisão do ARA Libertad.

A questão central em litígio era relativa à possibilidade de ter ocorrido uma renúncia explícita de imunidade soberana 
por parte da Argentina. Quando o ARA Libertad se recusou a permitir que oficiais ganenses subissem a bordo em con-
formidade com a decisão do tribunal do Gana, o fornecimento de energia e de água foi cortado. A Argentina e o Gana 
submeteram a questão ao Tribunal Internacional do Direito do Mar.

O Gana argumentou que a imunidade soberana se aplicava apenas no mar territorial e nos espaços marítimos exte-
riores, mas não nas águas interiores e que a ARA Libertad (e a Argentina) não poderia, em conformidade, reivindicar 
imunidade da jurisdição em relação à legislação do Gana e à execução da decisão judicial. O Tribunal, no entanto, afir-
mou que a ARA Libertad tinha direito ao respeito da sua imunidade soberana – dado que o navio fazia parte da Marinha 
embora fosse embarcação à vela - e que a imunidade soberana se mantinha nas águas interiores.
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3.2    Mar territorial e zona contígua

ARTIGO 2º

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 sobre-
jacente ao mar territorial, bem como ao leito e ao sub-
solo 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 3º

Largura do mar territorial

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 deter-
minadas de conformidade com a presente Convenção.

ARTIGO 4º

Limite exterior do mar territorial

O limite exterior do mar territorial é definido por uma 
linha em que cada um dos pontos fica a uma distância 
do ponto mais próximo da linha de base igual à largura 
do mar territorial.

O mar territorial é uma área do oceano que se estende 
até 12 mn a partir das linhas de base legalmente traçadas 
de um Estado costeiro, e na qual o Estado costeiro goza 
de soberania em oposição a meros direitos soberanos.  
No entanto, essa soberania está sujeita a uma série de li-
mitações. A principal dessas limitações é o direito de pas-
sagem inofensiva para as embarcações de outros Estados.

Passagem inofensiva. O direito de passagem ino-
fensiva é uma limitação ao exercício da jurisdição de 
um Estado costeiro no seu mar territorial. Este direito 
pode ser gozado por todos os navios, incluindo os na-
vios de guerra e outras embarcações do Estado. A pas-
sagem inofensiva representa uma compensação entre 
os interesses do Estado costeiro no seu mar territorial 
(incluindo questões como a pesca, a segurança, a po-
luição e assim por diante) e a necessidade de facilitar  
o comércio marítimo internacional e uma navegação efi-
ciente, garantindo que o Estado costeiro não prejudique 
o trânsito contínuo e rápido pelo seu mar territorial de 
embarcações de outros Estados. Não existe, no entanto, 
direito de sobrevoo para aeronaves no mar territorial.

As embarcações que gozam de imunidade sobera-
nas também têm o direito de passagem inofensiva pelo 
mar territorial de um Estado costeiro. Alguns Estados 
afirmam que esse direito é mais limitado para navios 
com imunidade soberana, especialmente para os na-
vios de guerra, do que para os navios que não gozam 
de imunidade soberana, como os navios mercantes. 
Outros Estados informam, por vezes, os Estados cos-
teiros sobre a passagem de um navio de guerra como 
uma manifestação de cortesia; contudo, isso não pre-
judica a regra geral de que a passagem inofensiva se 
aplica a todos os navios.

O conceito de passagem inofensiva é constituído 
por dois elementos intimamente interligados. O pri-
meiro é a “passagem”, que deve ser “contínua e rápida”. 
Por exemplo, uma embarcação que navegue em círculos 
largos, ou para a frente e para trás, ao longo de uma linha 
dentro do mar territorial não estará a atuar em confor-
midade com o tipo de passagem exigida, na medida em 
que a sua passagem não é nem contínua nem rápida na 
sua trajetória geral, uma vez que seus movimentos estão 
a arrastar indevidamente o seu trânsito de um ponto de 
entrada a um ponto de saída, através do mar territorial.

ARTIGO 17

Direito de passagem inofensiva

Salvo disposição em contrário da presente Convenção, 
os navios de qualquer Estado, costeiro ou sem litoral, 
gozarão do direito de passagem inofensiva pelo mar 
territorial.

ARTIGO 18

Significado de passagem

1. «Passagem» significa a navegação pelo mar terri-
torial com o fim de:

a) Atravessar esse mar sem penetrar nas águas 
interiores nem fazer escala num ancoradouro ou ins-
talação portuária situada fora das águas interiores;

b) Dirigir-se para as águas interiores ou delas 
sair ou fazer escala num desses ancoradouros ou ins-
talações portuárias.

2. A passagem deverá ser contínua e rápida. No entan-
to, a passagem compreende o parar e o fundear, mas 
apenas na medida em que os mesmos constituam in-
cidentes comuns de navegação ou sejam impostos por 
motivos de força maior ou por dificuldade grave ou te-
nham por fim prestar auxílio a pessoas, navios ou aero-
naves em perigo ou em dificuldade grave.
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ARTIGO 25

Direitos de proteção do Estado costeiro

1. O Estado costeiro pode tomar, no seu mar territorial, 
as medidas necessárias para impedir toda a passagem 
que não seja inofensiva.

2. No caso de navios que se dirijam a águas interiores 
ou a escala numa instalação portuária situada fora das 
águas interiores, o Estado costeiro tem igualmente o 
direito de adotar as medidas necessárias para impedir 
qualquer violação das condições a que está sujeita a ad-
missão desses navios nessas águas interiores ou nessa 
instalação portuária.

3. O Estado costeiro pode, sem fazer discriminação de 
direito ou de facto entre navios estrangeiros, suspender 
temporariamente em determinadas áreas do seu mar ter-
ritorial o exercício do direito de passagem inofensiva dos 
navios estrangeiros, se esta medida for indispensável para 
proteger a sua segurança, entre outras, para lhe permitir 
proceder a exercícios com armas. Tal suspensão só produ-
zirá efeito depois de ter sido devidamente tornada pública.

ARTIGO 19

Significado de passagem inofensiva

1. A passagem é inofensiva desde que não seja pre-
judicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Estado 
costeiro. A passagem deve efetuar-se de conformidade 
com a presente Convenção e demais normas de direito 
internacional.

2. A passagem de um navio estrangeiro será conside-
rada prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do 
Estado costeiro, se esse navio realizar, no mar territo-
rial, alguma das seguintes atividades:

a) Qualquer ameaça ou uso da força contra a so-
berania, a integridade territorial ou a independência 
política do Estado costeiro ou qualquer outra ação em 
violação dos princípios de direito internacional enun-
ciados na Carta das Nações Unidas;

b) Qualquer exercício ou manobra com armas de 
qualquer tipo;

c) Qualquer ato destinado a obter informações em 
prejuízo da defesa ou da segurança do Estado costeiro;

d) Qualquer ato de propaganda destinado a aten-
tar contra a defesa ou a segurança do Estado costeiro;

e) O lançamento, pouso ou recebimento a bordo 
de qualquer aeronave;

f) O lançamento, pouso ou recebimento a bordo 
de qualquer dispositivo militar;

g) O abordagem ou desabordagem de qualquer 
produto, moeda ou pessoa com violação das leis e re-
gulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sani-
tários do Estado costeiro;

h) Qualquer ato intencional e grave de poluição 
contrário à presente Convenção;

i) Qualquer atividade de pesca;

j) A realização de atividades de investigação ou 
de levantamentos hidrográficos;

k) Qualquer ato destinado a perturbar quaisquer 
sistemas de comunicação ou quaisquer outros serviços 
ou instalações do Estado costeiro;

l) Qualquer outra atividade que não esteja direta-
mente relacionada com a passagem.

O segundo elemento da passagem inofensiva é ser 
“inofensiva”, o que é geralmente definido pela conduta 
do navio, em oposição a uma mera designação ou con-
teúdo. O artigo 19 da UNCLOS fornece uma lista exclu-
siva de condutas que tornam a passagem não inofensiva.

O artigo 20 da UNCLOS inclui uma regra especial adicio-
nal para submarinos e outros veículos subaquáticos que exi-
ge que estes naveguem à superfície e mostrem a sua bandeira 
como um requisito para exercerem a passagem inofensiva.

É importante sublinhar que a passagem inofensiva 
não se aplica a aeronaves. Quando uma aeronave se apro-
xima de terra sobrevoando o mar e atinge a limite externo 

do mar territorial, não poderá continuar, uma vez que o 
espaço aéreo acima do mar territorial é o espaço aéreo na-
cional pertencente ao Estado costeiro. Para as aeronaves 
não existe um direito de passagem inofensiva sobre o mar 
territorial. No entanto, foram criados um conjunto de re-
gras e de procedimentos, tais como pedidos de entrada, 
planos de trajetória de voo comercial permanente e exce-
ções especiais em caso de emergência, para permitir que 
as aeronaves possam entrar num espaço aéreo nacional.

Enquanto a embarcação estiver em passagem inofen-
siva, é dever do Estado costeiro não dificultar essa pas-
sagem. Importa sublinhar, todavia, que o Estado costeiro 
pode, em algumas circunstâncias, suspender tempora-
riamente o acesso a uma parte do seu mar territorial, 
desde que essa restrição se aplique igualmente a embar-
cações de todos os Estados. Esta suspensão temporária 
aplicar-se-á independentemente das embarcações em 
questão se encontrarem ou não em passagem inofensiva.  
Por exemplo, um Estado pode estar a praticar exercícios 
de fogo militar numa determinada área, tornando neces-
sário manter outras embarcações longe dessa área.

E se a embarcação estiver numa passagem não inofensiva? 
Se uma embarcação dentro do mar territorial de um Esta-
do costeiro estiver a realizar uma passagem não inofensiva 
(por exemplo, porque a sua passagem não é contínua e 
rápida ou a embarcação se envolveu em atividades preju-
diciais, em conformidade com o previsto no artigo 19),  
o Estado costeiro pode tomar medidas. Para uma embar-
cação que não goze de imunidade soberana, como um na-
vio mercante ou um iate privado, o Estado costeiro pode 
tomar no seu mar territorial “as medidas necessárias para 
impedir toda a passagem que não seja inofensiva”.
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Embora os Estados divirjam quanto ao significado 
de “medidas necessários”, a maioria concorda que tais 
medidas podem incluir a condução de respostas iniciais 
de aplicação do direito do mar, como a aproximação, a 
saudação, a abordagem e assim por diante. Também é 
geralmente aceite que, dependendo do grau da viola-
ção, uma embarcação possa ser apresada. Por exemplo, 
se uma embarcação que está a navegar em círculos for 
abordada e for apurado que o comandante estava ape-
nas a testar o aparelho de navegação, as etapas seguin-
tes podem resumir-se apenas a um aviso para retomar 
a passagem contínua e rápida. Se uma embarcação for 
mandada parar e abordada porque está envolvida em 
pesca comercial no mar territorial sem necessária licen-
ça, as medidas necessárias podem incluir o apresamento 
da embarcação e o seu transporte para um porto para 
investigação posterior e instauração de um processo ju-
dicial de acordo com a legislação nacional. Outro exem-
plo é o poder do Estado costeiro, ao abrigo do artigo 
219 da UNCLOS, sobre “Medidas relativas à navegabi-
lidade das embarcações para evitar a poluição”.

Jurisdição e poderes dos Estados costeiros. Os deveres 
do Estado costeiro em relação ao seu mar territorial en-
contram-se previstas, de uma forma geral, no artigo 24.

O Estado costeiro pode regulamentar um amplo con-
junto de matérias no seu mar territorial, como a previsão 
de rotas marítimas e sistemas de separação de tráfego 
(artigo 22) para auxiliar na segurança da navegação, bem 
como medidas cautelares especiais para embarcações de 
propulsão nuclear e embarcações de transporte nuclear 
ou outras substâncias intrinsecamente perigosas ou no-
civas (artigo 23). O Estado costeiro pode também emi-
tir leis e regulamentos relacionados com o exercício da 
passagem inofensiva. Essas leis e regulamentos podem 
abranger questões como a poluição, levantamentos hi-
drográficos e a pesca.

O Estado costeiro pode ainda exercer jurisdição civil 
e criminal sobre as embarcações de outros Estados (mas 
não sobre as embarcações que gozam de imunidade 
soberana) quando estas estão envolvidas numa passa-
gem inofensiva pelo mar territorial do Estado costeiro.  
A jurisdição penal que um Estado costeiro pode exercer 
sobre a embarcação de um outro Estado que esteja lo-
calizada no seu mar territorial depende essencialmente 
de a conduta poder produzir efeitos sobre o Estado cos-
teiro ou de um representante do Estado de bandeira ou 
o capitão da embarcação solicitar assistência ao Estado 
costeiro.

ARTIGO 24

Deveres do Estado costeiro

1. O Estado costeiro não deve pôr dificuldades à pas-
sagem inofensiva de navios estrangeiros pelo mar 
territorial, a não ser de conformidade com a presen-
te Convenção. Em especial, na aplicação da presente 
Convenção ou de quaisquer leis e regulamentos ado-
tados de conformidade com a presente Convenção,  
o Estado costeiro não deve:

a) Impor aos navios estrangeiros obrigações que 
tenham na prática o efeito de negar ou dificultar o direi-
to de passagem inofensiva; ou

b) Fazer discriminação de direito ou de facto con-
tra navios de determinado Estado ou contra navios que 
transportem cargas provenientes de determinado Estado 
ou a ele destinadas ou por conta de determinado Estado.

2. O Estado costeiro dará a devida publicidade a qual-
quer perigo de que tenha conhecimento e que ameace 
a navegação no seu mar territorial.

ARTIGO 21

Leis e regulamentos do Estado costeiro relativos à 
passagem inofensiva

1. O Estado costeiro pode adotar leis e regulamentos, 
de conformidade com as disposições da presente Con-
venção e demais normas de direito internacional, rela-
tivos à passagem inofensiva pelo mar territorial sobre 
todas ou alguma das seguintes matérias:

a) Segurança da navegação e regulamentação do 
tráfego marítimo;

b) Proteção das instalações e dos sistemas de 
auxílio à navegação e de outros serviços ou instalações;

c) Proteção de cabos e ductos;

d) Conservação dos recursos vivos do mar;

e) Prevenção de infrações às leis e regulamentos 
sobre pesca do Estado costeiro;

f) Preservação do meio ambiente do Estado cos-
teiro e prevenção, redação e controlo da sua poluição;

g) Investigação científica marinha e levantamen-
tos hidrográficos;

h) Prevenção das infrações às leis e regulamen-
tos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários do 
Estado costeiro.

2. Tais leis e regulamentos não serão aplicados ao 
projeto, construção, tripulação ou equipamentos de 
navios estrangeiros, a não ser que se destinem a apli-
cação de regras ou normas internacionais geralmente 
aceites.

3. O Estado costeiro dará a devida publicidade a todas 
estas leis e regulamentos.

4. Os navios estrangeiros que exerçam o direito de pas-
sagem inofensiva pelo mar territorial deverão observar 
todas essas leis e regulamentos, bem como todas as nor-
mas internacionais geralmente aceites relacionadas com 
a prevenção de abalroamentos no mar.



3

CAPÍTULO 3  ESPAÇOS MARÍTIMOS E PODERES DOS ESTADOS: ÁGUAS INTERIORES, MAR TERRITORIAL E ÁGUAS ARQUIPELÁGICAS 35

A autoridade de um Estado costeiro para exercer 
jurisdição civil sobre uma embarcação que transita em 
passagem inofensiva sob a bandeira de outro Estado 
através do seu mar territorial também se restringe a si-
tuações que estão diretamente relacionadas com o Es-
tado costeiro.

Jurisdição do Estado de bandeira durante a passagem 
inofensiva. A jurisdição de um Estado costeiro sobre um 
navio de um outro Estado que transita pelo seu mar 

ARTIGO 27

Jurisdição penal a bordo de navio estrangeiro

1. A jurisdição penal do Estado costeiro não será exer-
cida a bordo de navio estrangeiro que passe pelo mar 
territorial com o fim de deter qualquer pessoa ou de 
realizar qualquer investigação, com relação a infração 
criminal cometida a bordo desse navio durante a sua 
passagem, salvo nos seguintes casos:

a) Se a infração criminal tiver consequências 
para o Estado costeiro;

b) Se a infração criminal for de tal natureza que 
possa perturbar a paz do país ou a ordem no mar terri-
torial;

c) Se a assistência das autoridades locais tiver 
sido solicitada pelo capitão do navio ou pelo represen-
tante diplomático ou funcionário consular do Estado de 
bandeira; ou

d) Se estas medidas forem necessárias para a 
repressão do tráfico ilícito de estupefacientes ou de 
substâncias psicotrópicas.

2. As disposições precedentes não afetam o direito do 
Estado costeiro de tomar as medidas autorizadas pelo 
seu direito interno, a fim de proceder a apresamento e 
investigações a bordo de navio estrangeiro que passe 
pelo seu mar territorial procedente de águas interiores.

3. Nos casos previstos nos números 1 e 2, o Estado 
costeiro deverá, a pedido do capitão, notificar o repre-
sentante diplomático ou o funcionário consular do Es-
tado de bandeira antes de tomar quaisquer medidas, 
e facilitar o contacto entre esse representante ou fun-
cionário e a tripulação do navio. Em caso de urgência, 
essa notificação poderá ser feita enquanto as medidas 
estiverem sendo tomadas.

4.  Ao considerar se devem ou não proceder a um 
apresamento e à forma de o executar, as autoridades 
locais devem ter em devida conta os interesses da na-
vegação.

5. Salvo em caso de aplicação das disposições da par-
te XII ou de infração às leis e regulamentos adotados 
de conformidade com a parte V, o Estado costeiro não 
poderá tomar qualquer medida a bordo de um navio 
estrangeiro que passe pelo seu mar territorial, para a 
detenção de uma pessoa ou para proceder a investiga-
ções relacionadas com qualquer infração de carácter 
penal que tenha sido cometida antes de o navio ter en-
trado no seu mar territorial, se esse navio, procedente 
de um porto estrangeiro, se encontrar só de passagem 
pelo mar territorial sem entrar nas águas interiores.

territorial é basicamente limitada a situações em relação 
às quais:

(a)  O Estado costeiro está autorizado a legislar e a 
fazer cumprir as leis relativamente à passagem inofensiva;

(b) Uma conduta a bordo do navio afeta o Estado 
costeiro; e

(c) O capitão do navio ou um agente do Estado de 
bandeira desse navio solicite assistência ao Estado costeiro.

Embora um Estado de bandeira possa sempre exercer 
jurisdição sobre as embarcações registadas nesse Estado, 
um Estado costeiro também pode exercer jurisdição nas 
circunstâncias descritas no parágrafo anterior. Por exem-
plo, se um membro da tripulação agredisse outro mem-
bro da tripulação num navio do Estado de bandeira A, 
enquanto este transitava em passagem inofensiva pelo 
mar territorial do Estado costeiro B, a jurisdição primá-
ria para investigar e lidar com esse ataque permaneceria 
na alçada do Estado de bandeira A. Isso ocorre porque a 
agressão, ocorrida inteiramente a bordo da embarcação, 
não teve consequências ou efeitos para o Estado costeiro, 
nem a própria embarcação esteve envolvida numa quebra 
da passagem inofensiva. Além disso, nem o comandante 
nem o Estado de bandeira solicitaram assistência ao Es-
tado costeiro.

ARTIGO 28

Jurisdição civil em relação a navios estrangeiros

1. O Estado costeiro não deve parar nem desviar da 
sua rota um navio estrangeiro que passe pelo mar ter-
ritorial, a fim de exercer a sua jurisdição civil em rela-
ção a uma pessoa que se encontre a bordo.

2. O Estado costeiro não pode tomar contra esse navio 
medidas executórias ou medidas cautelares em ma-
téria civil, a não ser que essas medidas sejam toma-
das por força de obrigações assumidas pelo navio ou 
de responsabilidades em que o mesmo haja incorrido 
durante a navegação ou devido a esta quando da sua 
passagem pelas águas do Estado costeiro.

3. O parágrafo precedente não prejudica o direito do 
Estado costeiro de tomar, em relação a um navio es-
trangeiro que se detenha no mar territorial ou por ele 
passe procedente das águas interiores, medidas exe-
cutórias ou medidas cautelares em matéria civil con-
forme o seu direito interno.

De igual forma, enquanto o Estado de bandeira A 
estabelece as qualificações necessárias para uma pessoa 
ser nomeada como o engenheiro a bordo de um navio 
que arvora a sua bandeira, o Estado costeiro B pode ter 
uma lei semelhante sobre as qualificações dos engenhei-
ros de navios. No entanto, o facto de a embarcação estar 
em trânsito sob a bandeira do Estado A através do mar 
territorial costeiro do Estado B, não altera os requisitos 
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de qualificação para os engenheiros a bordo da embar-
cação. O requisito aplicável continua a ser o estabeleci-
do pelo Estado de bandeira A. Em contraponto, se um 
navio do Estado de bandeira A transportasse cocaína 
com destino ao território do Estado costeiro B, este úl-
timo poderia abordar e exercer jurisdição sobre esse na-
vio sem o consentimento do Estado de bandeira A, no 
âmbito dos espaços marítimos onde o Estado costeiro B 
pode exercer este poder específico, visto que esta ação é, 
especificamente, autorizada pela UNCLOS e pelo direi-
to internacional consuetudinário.

Os poderes reconhecidos a um Estado costeiro se um 
navio de guerra de outro Estado estiver a violar a passa-
gem inofensiva. A UNCLOS não define com precisão os 
poderes de que um Estado costeiro dispõe para pôr ter-
mo à passagem não inofensiva de um navio de guerra 
estrangeiro no seu mar territorial. No entanto, a redação 
usada no artigo 30  – “pode exigir-lhe que saia imediata-
mente do mar territorial” - são consideradas por muitos 
Estados como permitindo o uso da força, como último 
recurso, para obrigar o navio de guerra infrator a partir.

ARTIGO 30

Não cumprimento das leis e regulamentos do Estado 
costeiro pelos navios de guerra

Se um navio de guerra não cumprir as leis e regulamen-
tos do Estado costeiro relativos à passagem pelo mar ter-
ritorial e não acatar o pedido que lhe for feito para o seu 
cumprimento, o Estado costeiro pode exigir-lhe que saia 
imediatamente do mar territorial.

Outras formas de trânsito e direitos de passagem que 
podem ser aplicados no mar territorial. Existem outras 
formas de passagem pelos mares territoriais, e mesmo 
pelas águas interiores, que colocam limitações adicio-
nais às competências do Estado costeiro e/ou criam 
direitos adicionais para os Estados de bandeira. Essas 
formas de passagem em trânsito estão geralmente re-
lacionadas com os estreitos, que são canais naturais 
navegáveis através de áreas do oceano próximas do 
território terrestre. As águas nas quais um estreito está 
localizado estão, geralmente, a 12 mn da costa e, por-
tanto, o estreito está dentro dos mares territoriais de 
um ou mais Estados. 

Um desses tipos de passagem, que se aplica a um tipo 
de estreito, é o mesmo que a passagem inofensiva, exce-
to que não poder ser suspenso.

A segunda forma de passagem que impõe limitações 
adicionais ao Estado costeiro e cria direitos adicionais 
para o Estado de bandeira é a passagem em trânsito 
por “estreitos utilizados para a navegação internacional 
entre uma parte do alto mar ou uma zona económica 
exclusiva e uma outra parte do alto mar ou uma zona 
económica exclusiva” (artigo 37).

A passagem em trânsito por estreitos usados para 
navegação internacional difere da passagem inofensiva 
por três razões principais:

(a) Tal como a passagem em trânsito por certos ti-
pos de estreitos definidos no artigo 45, não pode ser sus-
pensa – ao contrário da passagem inofensiva, que pode ser 
temporariamente suspensa numa parte do mar territorial;

FIGURA 3.1
MARES TERRITORIAIS E 
ESTREITOS UTILIZADOS PARA 
NAVEGAÇÃO INTERNACIONAL
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ARTIGO 39

Deveres dos navios e aeronaves durante a passagem 
em trânsito

1. Ao exercer o direito de passagem em trânsito, os 
navios e aeronaves devem:

a) Atravessar ou sobrevoar o estreito sem demora;

b) Abster-se de qualquer ameaça ou uso de força 
contra a soberania, a integridade territorial ou a inde-

ARTIGO 45

Passagem inofensiva

1. O regime de passagem inofensiva, de conformidade 
com a secção 3 da parte II, aplicar-se-á a estreitos utiliza-
dos para a navegação internacional:

a) Excluídos da aplicação do regime de passagem 
em trânsito, em virtude do n.º 1 do artigo 38.o; ou

b) Situados entre uma parte de alto mar ou uma 
zona económica exclusiva e o mar territorial de um Esta-
do estrangeiro.

2. Não haverá nenhuma suspensão da passagem ino-
fensiva por tais estreitos.

ARTIGO 38

Direito de passagem em trânsito

1. Nos estreitos a que se refere o artigo 37.º, todos os 
navios e aeronaves gozam do direito de passagem em 
trânsito que não será impedido a não ser que o estrei-
to seja formado por uma ilha de um Estado ribeirinho 
desse estreito e o seu território continental e do outro 
lado da ilha exista uma rota de alto mar ou uma rota que 
passe por uma zona económica exclusiva, igualmente 
convenientes pelas suas características hidrográficas e 
de navegação.

2. «Passagem em trânsito» significa o exercício, de 
conformidade com a presente parte, da liberdade de na-
vegação e sobrevoo exclusivamente para fins de trânsito 
contínuo e rápido pelo estreito entre uma parte do alto 
mar ou de uma zona económica exclusiva e uma outra 
parte do alto mar ou uma zona económica exclusiva. 
Contudo, a exigência de trânsito contínuo e rápido não 
impede a passagem pelo estreito para entrar no territó-

(b) Ao contrário da passagem inofensiva e da pas-
sagem em trânsito nos termos do artigo 45, esta forma 
de passagem pode ser realizada no “modo normal”. Este 
direito adicional é particularmente relevante para navios 
de guerra. Por exemplo, embora o lançamento de heli-
cópteros seja proibido durante uma passagem inofensi-
va pelo mar territorial (alínea e) do nº 2 do artigo 19),  
fará parte do “modo normal” de atuar de uma fragata 
com helicópteros que pode, ocasionalmente, fazer des-
colar e aterrar um seu helicóptero de modo a obter uma 
melhor imagem da situação com que se poderá vir a 
deparar. Da mesma forma, um submarino pode exercer 
seu direito de passagem de trânsito no seu modo nor-
mal de se deslocar (ou seja, submerso); e

(c) Ao contrário da passagem inofensiva, esta for-
ma de passagem também pode ser exercida por uma aero-
nave. Isto significa que uma aeronave pode voar por esse 
estreito, exercendo o direito de passagem em trânsito, 
mesmo que o próprio estreito esteja situado dentro de um 
ou mais mares territoriais ou mesmo em águas interiores.

3.3    Águas arquipelágicas

O que são? As águas arquipelágicas são um regime especial 
que se aplica apenas aos Estados arquipélagos. O artigo 46 
da UNCLOS define um “Estado arquipélago” como “um 
Estado constituído totalmente por um ou vários arquipé-
lagos, podendo incluir outras ilhas”. Um arquipélago é de-
finido como “um grupo de ilhas, incluindo partes de ilhas, 
as águas circunjacentes e outros elementos naturais, que 
estejam tão estreitamente relacionados entre si que essas 
ilhas, águas e outros elementos naturais formem intrinse-
camente uma entidade geográfica, económica e política ou 
que historicamente tenham sido considerados como tal”.

Assim sendo, os Estados Unidos da América, que 
possuem alguns arquipélagos (como as ilhas do Havaí)  
além do seu território continental, não podem ser con-
siderados um Estado arquipélago. Já a Indonésia, por-
que consiste apenas em ilhas e arquipélagos, é um Esta-
do arquipélago.

Jurisdição e poderes dos Estados arquipelágicos. A juris-
dição e os poderes de um Estado arquipélago nas suas 
águas arquipelágicas são essencialmente os mesmos 
que existem nos mares territoriais. As águas arquipelá-
gicas não equivalem a águas interiores. 

No entanto, é importante lembrar que podem exis-
tir águas interiores dentro das águas arquipelágicas 
(artigo 50). Os exemplos podem incluir um porto 
ou uma baía numa das ilhas onde essa baía seja legi-
timamente fechada com uma linha de base reta. Do 
mesmo modo, os Estados arquipelágicos ainda podem 
reivindicar um mar territorial em torno do exterior do 
arquipélago. As linhas de base arquipelágicas formam 
a linha de base a partir da qual este mar territorial é 
medido até 12 mn em direção ao mar.

rio do Estado ribeirinho ou dele sair ou a ele regressar 
sujeito às condições que regem a entrada no território 
desse Estado.

3. Qualquer atividade que não constitua um exercício 
do direito de passagem em trânsito por um estreito fica 
sujeita às demais disposições aplicáveis da presente 
Convenção.
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Jurisdição e poderes dos Estados de bandeira. À seme-
lhança do que sucede nos mares territoriais, a jurisdição 
e os poderes do Estado de bandeira nas águas arquipelá-
gicas são essencialmente os mesmos.

Passagem inofensiva por águas arquipelágicas. O direi-
to de passagem inofensiva para embarcações estrangei-
ras existe nas águas arquipelágicas e funciona, essencial-
mente, da mesma forma que nos mares territoriais.

Passagem pelas rotas marítimas arquipelágicas. Dado 
que muitos Estados arquipélagos são atravessados por 
uma série de rotas marítimas internacionais usadas há 
muito tempo (como as rotas norte-sul e este-oeste atra-
vés do arquipélago indonésio), existe também um direi-
to de passagem adicional por essas rotas, não passível de 
ser suspenso, isto é, essencialmente, o mesmo que existe 
na passagem em trânsito por estreitos usados para nave-
gação internacional.

pendência política dos Estados ribeirinhos do estreito ou 
de qualquer outra ação contrária aos princípios de direito 
internacional enunciados na Carta das Nações Unidas;

c) Abster-se de qualquer atividade que não este-
ja relacionada com as modalidades normais de trânsito 
contínuo e rápido, salvo em caso de força maior ou de 
dificuldade grave;

d) Cumprir as demais disposições pertinentes da 
presente parte.

2. Os navios de passagem em trânsito devem:

a) Cumprir os regulamentos, procedimentos e 
práticas internacionais de segurança no mar geralmente 
aceites, inclusive as Regras Internacionais para a Preven-
ção de Abalroamentos no Mar;

b) Cumprir os regulamentos, procedimentos e prá-
ticas internacionais geralmente aceites para a prevenção, 
a redução e a controlo da poluição proveniente de navios.

3. As aeronaves de passagem em trânsito devem:

a) Observar as Normas de Trânsito Aéreo estabe-
lecidas pela Organização da Aviação Civil Internacional 
aplicáveis às aeronaves civis; as aeronaves do Estado 
cumprirão normalmente essas medidas de segurança e 
agirão sempre tendo em conta a segurança da navegação;

b) Manter sempre sintonizada a radiofrequência 
atribuída pela autoridade competente de controlo de trá-
fego aéreo designada internacionalmente ou a corres-
pondente radiofrequência internacional de socorro.

ARTIGO 49

Regime jurídico das águas arquipelágicas, do espaço 
aéreo sobre águas arquipelágicas e do leito e subsolo 
dessas águas arquipelágicas

1. A soberania de um Estado arquipélago estende-se às 
águas encerradas pelas linhas de base arquipelágicas, 

ARTIGO 52

Direito de passagem inofensiva

1.  Nos termos do artigo 53.o e sem prejuízo do dispos-
to no artigo 50.o, os navios de todos os Estados gozam 
do direito de passagem inofensiva pelas águas arqui-
pelágicas, de conformidade com a secção 3 da parte II.

2. O Estado arquipélago pode, sem discriminação de 
direito ou de facto entre navios estrangeiros, suspen-
der temporariamente, e em determinadas áreas das 
suas águas arquipelágicas, a passagem inofensiva de 
navios estrangeiros, se tal suspensão for indispensável 
para a proteção da sua segurança. A suspensão só pro-
duzirá efeito depois de ter sido devidamente publicada.

ARTIGO 53

Direito de passagem pelas rotas marítimas arquipelágicas

1. O Estado arquipélago pode designar rotas maríti-
mas e rotas aéreas a elas sobrejacentes adequadas à 
passagem contínua e rápida de navios e aeronaves es-
trangeiros por ou sobre as suas águas arquipelágicas e 
o mar territorial adjacente.

2. Todos os navios e aeronaves gozam do direito de 
passagem pelas rotas marítimas arquipelágicas, em 
tais rotas marítimas e aéreas.

3 . A passagem pelas rotas marítimas arquipelágicas 
significa o exercício, de conformidade com a presen-
te Convenção, dos direitos de navegação e sobrevoo de 
modo normal, exclusivamente para fins de trânsito con-
tínuo, rápido e sem entraves entre uma parte do alto mar 
ou de uma zona económica exclusiva e uma outra parte 
do alto mar ou de uma zona económica exclusiva.

4. Tais rotas marítimas e aéreas atravessarão as 
águas arquipelágicas e o mar territorial adjacente e 
incluirão todas as rotas normais de passagem utili-
zadas como tais na navegação internacional através 
das águas arquipelágicas ou da navegação aérea in-
ternacional no espaço aéreo sobrejacente e, dentro de 
tais rotas, no que se refere a navios, todos os canais 
normais de navegação, desde que não seja necessário 
uma duplicação de rotas com conveniência similar en-
tre os mesmos pontos de entrada e de saída.

traçadas de conformidade com o artigo 47.o, denomina-
das «águas arquipelágicas», independentemente da sua 
profundidade ou da sua distância da costa.

2. Esta soberania estende-se ao espaço aéreo situado 
sobre as águas arquipelágicas e ao seu leito e subsolo, 
bem como aos recursos neles existentes.

3. Esta soberania é exercida de conformidade com as 
disposições da presente parte.

4. O regime de passagem pelas rotas marítimas arqui-
pelágicas, estabelecido na presente parte, não afeta em 
outros aspetos o regime jurídico das águas arquipelá-
gicas, inclusive o das rotas marítimas, nem o exercício 
pelo Estado arquipelágico da sua soberania sobre essas 
águas, seu espaço aéreo sobrejacente e seu leito e sub-
solo, bem como sobre os recursos neles existentes.
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A forma especial de trânsito permitida nessas ro-
tas marítimas é conhecida como passagem pelas ro-
tas marítimas arquipelágicas e está disponível para 
navios e aeronaves. Os artigos 53 e 54 da UNCLOS 

5. Tais rotas marítimas e aéreas devem ser defini-
das por uma série de linhas axiais contínuas desde 
os pontos de entrada das rotas de passagem até aos 
pontos de saída. Os navios e aeronaves, na sua passa-
gem pelas rotas marítimas arquipelágicas, não podem 
afastar-se mais de 25 milhas marítimas para cada lado 
dessas linhas axiais, ficando estabelecido que não po-
dem navegar a uma distância da costa inferior a 10% da 
distância entre os pontos mais próximos situados em 
ilhas que circundam as rotas marítimas.

6. O Estado arquipélago que designe rotas marítimas 
de conformidade com o presente artigo pode também 
estabelecer sistemas de separação de tráfego para a 
passagem segura dos navios através de canais estrei-
tos em tais rotas marítimas.

...

11. Os navios, durante a passagem pelas rotas maríti-
mas arquipelágicas, devem respeitar as rotas marítimas 
e os sistemas de separação de tráfego aplicáveis, esta-
belecidos de conformidade com o presente artigo.

12. Se um Estado arquipélago não designar rotas ma-
rítimas ou aéreas, o direito de passagem por rotas ma-
rítimas arquipelágicas pode ser exercido através das 
rotas utilizadas normalmente para a navegação inter-
nacional.

estabelecem as regras relativas à passagem pelas rotas 
marítimas arquipelágicas. A regra é que esta forma 
de trânsito é possível apenas em rotas marítimas ar-
quipelágicas ou, se essas rotas marítimas não tiverem 
sido totalmente declaradas, em “todas as rotas nor-
mais de passagem utilizadas como tais na navegação 
internacional através das águas arquipelágicas ou da 
navegação aérea internacional no espaço aéreo sobre-
jacente” (nº 4 do artigo 53). Essas rotas geralmen-
te são descritas como percorrendo uma linha axial 
contínua.

A UNCLOS também define requisitos especiais 
quanto à distância que uma embarcação se pode 
afastar da linha axial contínua da rota marítima ar-
quipelágica antes de perder o seu direito à passagem 
pelas rotas marítimas arquipelágicas, e passar a estar 
enquadrada por passagem inofensiva padrão através 
das águas arquipelágicas. Por exemplo, o nº 5 do ar-
tigo 53 permite que a passagem das rotas marítimas 
arquipelágicas seja usada até 25 mn para qualquer 
lado da linha axial contínua da rota marítima arqui-
pelágica, mas quando existir menos de 25 mn entre a 
linha axial contínua e a terra, esta forma de passagem 
está sujeita ao requisito de que os navios e as aero-
naves “não podem navegar a uma distância a 10% da 
distância entre os pontos mais próximos situados em 
ilhas que circundam as rotas marítimas”.
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CAPÍTULO 4

Espaços marítimos
e poderes dos Estados:

zona contígua, zona económica
exclusiva e alto mar
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1.

2.

3.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

O poder dos Estados de fazer cumprir a sua legislação nos vários espaços marítimos, 
decorre dos direitos e obrigações que têm em cada um desses espaços marítimos  
e da legislação nacional que implementa esses direitos e obrigações e confere poderes 
às entidades de aplicação do direito do mar de um Estado.

As leis nacionais que criminalizam ou de outra forma lidam com condutas no 
espaço marítimo estão geralmente vinculadas a um espaço marítima específica. Em 
conformidade, documentar e comprovar a localização dessa conduta é fundamental.

Como várias autoridades podem operar ou se sobrepor em águas internacionais,  
a condução de operações de aplicação do direito do mar e o julgamento de condutas 
ilícitas perpetrada em águas internacionais exigem um entendimento claro do espaço 
marítimo relevante, bem como dos poderes de atuação de que o Estado goza dentro 
desse espaço marítimo.
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CONCEITOS-CHAVE

ESTADO COSTEIRO: Um Estado com costa marítima e que tem jurisdição sobre os espaços 
marítimos sobre as quais tem soberania, em conformidade com uma declaração internacionalmente 
válida nesse sentido. A natureza da soberania exercível em cada espaço marítimo de um Estado 
costeiro varia em função do tipo de espaço e da questão específica em causa. Além disso, em 
todos os espaços marítimos, com exceção das águas interiores, existem direitos de passagem 
para embarcações de outros Estados como parte do regime jurídico que regula esse espaço. Esses 
direitos incluem a passagem inofensiva nos mares territoriais e nas águas arquipelágicas, regimes 
de trânsito para estreitos e arquipélagos e a liberdade de navegação nos outros espaços marítimos.

ESTADO DE BANDEIRA: O Estado de registo de um navio. A jurisdição do Estado de bandeira 
é a jurisdição principal que opera a bordo de qualquer navio que arvore legalmente a bandeira 
desse Estado. Os Estados sem litoral também podem ser Estados de bandeira.

JURISDIÇÃO: O poder de um Estado para emitir e fazer cumprir normas jurídicas. No contexto 
da aplicação do direito do mar, a jurisdição refere-se, principalmente, a duas coisas:

1. A autoridade de um Estado para emitir e fazer cumprir as leis que lidam com condutas 
proibidas em espaços sobre os quais esse Estado pode legitimamente exercer esse poder 
específico, bem como em relação a condutas proibidas relativamente a pessoas ou matérias 
sobre as quais esse mesmo Estado pode legitimamente exercer poder.

2. A autoridade de um Estado para capacitar os seus agentes de aplicação do direito do mar 
para apreender bens, investigar e prender pessoas e apresar embarcações, e dos seus tribunais 
para apreciar e julgar casos respeitantes a condutas:

(a) Que ocorram em espaços sobre as quais aquele Estado pode exercer legalmente 
jurisdição; e / ou

(b) Que é perpetrada por ou afeta pessoas sobre as quais esse Estado pode exercer 
legitimamente jurisdição; e / ou

(c) Que afeta uma matéria relativamente a qual esse Estado possa legitimamente exercer 
jurisdição.
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4.1    Espaços marítimos fora 
da jurisdição nacional, nos quais  
os Estados têm alguns direitos, 
mas não soberania

A expressão “águas internacionais” não se refere a um es-
paço marítimo previsto na Convenção das Nações Uni-
das sobre o Direito do Mar. No entanto, esta expressão 
tem sido cada vez mais usada em acordos bilaterais e em 
manuais de operações para descrever o espaço marítimo 
fora dos mares territoriais para fins de aplicação, entre 
outros, do direito do mar e da liberdade de navegação.

Neste sentido, a atividade, a localização e a bandei-
ra de uma embarcação são questões fundamentais que 
devem ser tidas em conta ao usar a expressão “águas in-
ternacionais”. Neste Manual, esta expressão é empregue 
como um modo de referência às águas não soberanas, 
ou seja, relativamente a todas os espaços marítimos que 
não são mares territoriais. Para os fins deste Manual, 
portanto, as águas internacionais são espaços relativa-
mente aos nenhum Estado goza de plena soberania, mas 
nas quais os Estados podem reivindicar alguns direitos 
de soberania funcionalmente limitados, dependendo da 
natureza de cada um desses espaços marítimos.

Os espaços marítimos apreciados neste capítulo são:
(a) A zona contígua, na qual o Estado costeiro pode 

reivindicar alguns direitos adicionais de aplicação da sua le-
gislação em relação a violações (ou tentativas de violação) 
das suas leis fiscais, de imigração, sanitárias ou aduaneiras;

(b) A zona económica exclusiva, na qual o 
Estado costeiro pode reivindicar direitos sobera-
nos sobre certos recursos e atividades relaciona-
das com os recursos naturais existentes na água e 
no fundo do mar, incluindo a produção de energia;

(c) A plataforma continental e a plataforma 
continental alargada, sobre as quais o Estado costei-
ro possui direitos sobre os recursos, principalmen-
te em relação à exploração de petróleo, gás e recur-
sos minerais sobre ou no fundo do mar e subsolo, 
e produção de energia (por exemplo, das ondas); e

(d) O alto mar, que para alguns fins (por exem-
plo, para contestar reivindicações marítimas excessivas 
e envolver-se numa perseguição) são medidos em di-
reção ao mar, a partir do mar territorial, e para outros 
fins (como a liberdade de pescar) são medidos em 
direção ao mar a partir da zona económica exclusiva.

4.2    Zona contígua

O que é? A zona contígua, para os Estados costeiros que 
a proclamaram, é uma zona adjacente ao mar territorial, 
que se pode estender até 24 milhas náuticas (mm) das 

linhas de base do Estado costeiro, nas quais as autorida-
des policiais dispõem de alguns poderes adicionais de 
atuação para além daqueles que normalmente resultam 
da existência de uma zona económica exclusiva. Esses 
poderes adicionais referem-se a questões fiscais, de imi-
gração, sanitárias e aduaneiras. Uma zona contígua não 
integra águas soberanas como o mar territorial; em vez 
disso, é um espaço que de outra forma se deve qualificar 
como de alto mar, mas onde o Estado costeiro tem um 
conjunto de direitos adicionais para fazer cumprir as 
suas leis fiscais, de imigração, sanitárias ou aduaneiras. 
As origens da zona contígua fundam-se na aplicação do 
direito do mar ao combate ao contrabando. A zona con-
tígua não se destina a lidar com questões de segurança.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 33

Zona contígua

1. Numa zona contígua ao seu mar territorial, deno-
minada «zona contígua», o Estado costeiro pode tomar 
as medidas de fiscalização necessárias a:

a) Evitar as infrações às leis e regulamentos adua-
neiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu territó-
rio 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.

Sobreposição entre a zona contígua e o mar territorial.  
A UNCLOS descreve a zona contígua como estenden-
do-se até 24 mn a partir das linhas de base de um Estado 
costeiro. No entanto, do ponto de vista da aplicação do di-
reito do mar, as primeiras 12 mm desse espaço de 24 mn  
(ou seja, o mar territorial) já estão sujeitos a um regime 
jurídico em que o Estado costeiro tem um conjunto mui-
to mais completo de poderes e de direitos. Como conse-
quência, quando se fala em operações na zona contígua, 
as entidades marítimas de aplicação do direito do mar 
tendem a concentrar-se no espaço além do mar territorial, 
ou seja, no espaço entre o limite externo do mar territorial 
(geralmente de 12 mm) e o limite externo da zona contí-
gua. Como tal, as operações na zona contígua são geral-
mente entendidas como as relacionadas com os direitos 
funcionalmente limitados do Estado costeiro em relação 
às questões fiscais, de imigração, sanitárias e aduaneiras.

Existem dois aspetos fundamentais para entender a ju-
risdição e os poderes do Estado costeiro na zona contígua. 
O primeiro descreve as ações de fiscalização que podem 
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ser realizadas (ou seja, ações de “prevenção” ou de “repres-
são”). O segundo descreve as matérias em relação às quais 
o Estado costeiro pode usar esses poderes de atuação.

Primeiro aspeto fundamental: Aplicação da legislação 
nacional - “prevenir” ou “reprimir”. Conforme resulta do 
artigo 33, o regime de zona contígua pode apoiar dois 
tipos de ação de aplicação da legislação nacional.

O primeiro poder de aplicação da legislação nacional 
pelo Estado costeiro é o de “evitar as infrações às suas 
leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou 
sanitários no seu território ou no mar territorial”. Este 
poder permite que o Estado costeiro pare e aborde 
uma embarcação na sua zona contígua, quando existi-
rem motivos razoáveis para suspeitar que a embarcação 
pretende infringir a legislação do Estado costeiro. Por 
outras palavras, esse poder está disponível quando exis-
tirem motivos razoáveis para suspeitar que uma embar-
cação atualmente localizada na zona contígua entre as 

FIGURA 4.1 
MAR TERRITORIAL 
E ZONA CONTÍGUA

EXEMPLO

Uma embarcação, atualmente na zona contígua, está sobrelotada de pessoas que, aparentemente, pretendem entrar no mar 
territorial, nas águas interiores e/ou no território terrestre do Estado costeiro sem os vistos necessários. Se eles, realmente, 
entrarem no mar territorial, nas águas internas e/ou no território terrestre do Estado costeiro, então é provável que, nessa 
ocasião, estejam realmente a cometer um crime relacionado com questões de imigração ilegal, que é regido pela legislação 
do Estado costeiro. O poder de “prevenção” vai permitir, por exemplo, que os agentes de autoridade do Estado costeiro parem 
e abordem o navio suspeito se ele estiver situado dentro da zona contígua. Os agentes da autoridade podem, nessa ocasião, 
alertar as pessoas a bordo do navio de que elas não devem continuar em direção ao mar territorial, uma vez que são razoa-
velmente suspeitas de terem a intenção de violar as leis de imigração do Estado costeiro e que cometeriam essa violação 
efetivamente ao prosseguir e entrar no mar territorial, nas águas interiores ou no território terrestre desse Estado costeiro.

12 mn e as 24 mm pretende entrar no mar territorial ou 
nas águas internas desse Estado costeiro e que, se o fizer, 
irá cometer uma infração às suas leis fiscais, de imigra-
ção, sanitárias e aduaneiras.

O segundo poder de aplicação do Estado costeiro 
é o de “reprimir as infrações às leis e regulamentos no 
seu território ou no seu mar territorial”. Este poder tem 
como objetivo perseguir e apresar as embarcações que 
tentam fugir depois de já terem violado uma ou mais 
das leis e regulamentos relativos a matérias fiscais, de 
imigração, sanitárias e aduaneiras do Estado costeiro, 
enquanto transitavam dentro das águas interiores ou 
do mar territorial desse Estado costeiro. Um exemplo 
será o de um navio mercante que parte do porto após 
ter violado a legislação alfandegária do Estado costeiro.  
As questões alfandegárias estão entre as questões que 
integram a jurisdição do Estado costeiro na zona contí-
gua. Isto significa que, quando os agentes de autoridade 

M A R  T E R R I T O R I A L
( á g u a s  s o b e r a n a s )
12 mn

Z O N A  C O N T Í G U A
( d i r e i t o s  s o b e r a n o s )
12 mn

P O D E R E S  S O B R E
M A T É R I A S  A D U A N E I R A S ,
F I S C A I S ,  D E  E M I G R A Ç Ã O

E  S A N I T Á R I A S

12 mn

12 mn

T E R R A
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do Estado costeiro iniciarem uma “perseguição” válida 
(ver capítulo 5) desse navio, antes que este venha a sair 
da zona contígua (ou seja, antes que das 24 mn das li-
nhas de base do Estado costeiro), estão em condições 

de efetuar um apresamento do navio, do capitão e/ou 
da sua tripulação relativamente a essa violação. Impor-
ta sublinhar que o direito de perseguição não se aplica 
apenas à zona contígua (ver capítulo 5).

No exemplo acima, os agentes da autoridade do Estado costeiro poderiam ainda apresar o navio em fuga, justificada-
mente, antes de ele navegar para além da zona contígua, quando a perseguição for contínua. Isto também significa 
que, se a embarcação se recusar a parar (também conhecida como “falha de submissão”) e se submeter à abordagem, 
os agentes da autoridade mantêm o direito de apresamento desde que tenham iniciado uma perseguição ativa válida 
antes que a embarcação infratora navegar para além da zona contígua (embora a perseguição deva cessar quando o 
navio infrator entrar no mar territorial de um outro Estado). Em ambos os casos, uma vez que o navio seja apresado, 
este pode, por exemplo, ser conduzido de volta a um porto no Estado costeiro para medidas adicionais (como investi-
gação ou processo) relativamente a essa violação da lei.

Segundo aspeto fundamental: Matérias em relação 
às quais o Estado costeiro tem poderes na zona contígua.  
Na zona contígua o Estado costeiro pode emitir legisla-
ção relativa aos poderes reconhecidos sobre matérias fis-
cais, de imigração, sanitárias ou aduaneiras. Em confor-
midade, o Estado costeiro pode prosseguir as atividades 

necessárias a garantir o cumprimento da sua legislação 
na zona contígua (tanto ao abrigo do poder de “preve-
nir” como do poder de “reprimir”) apenas nas situa-
ções em que o navio estrangeiro viola ou pretende vir 
a violar a legislação do Estado costeiro relativamente às 
matérias fiscais, de imigração, sanitárias ou aduaneiras. 

A mesma análise aplica-se à disponibilidade do po-
der de “reprimir”. Se, por exemplo, uma embarcação 
foge de um porto de um Estado costeiro após ter vio-
lado uma lei fiscal (relativa, por exemplo, às taxas por-
tuárias), então este passa a ser um assunto no âmbito 
das matérias previstas na zona contígua. Isto significa 
que o Estado costeiro pode então usar o seu poder de 
“reprimir” para mandar parar e apresar essa embarcação, 
ou para iniciar a perseguição, desde que a embarcação 
ainda se encontre dentro da zona contígua.

Por outro lado, se um navio estrangeiro foge de um 
porto de um Estado costeiro após um dos seus tripulan-
tes se ter envolvido numa marcha de protesto ilegal e 
não autorizada, esta não é uma matéria que seja relevan-
te para a atuação na zona contígua. O que significa que, 
se a polícia marítima abordar a embarcação quando esta 

EXEMPLO

Se um navio na zona contígua for suspeito de tentar entrar no território (incluindo o mar territorial) do Estado costeiro 
com uma carga de produtos farmacêuticos ilícitos, é provável que isso viole a legislação aduaneira do Estado costeiro. 
Neste caso, podem ser utilizados os poderes de “prevenção” de que dispõe o Estado costeiro na zona contígua.

Por outro lado, se uma embarcação está na zona contígua e aparenta ter a intenção de entrar no território do Estado 
costeiro para cometer um crime que não viola a legislação fiscal, de emigração, sanitária ou aduaneira - por exem-
plo, a tripulação da embarcação é suspeita de ter a intenção de atracar num porto do Estado costeiro e, em seguida, 
envolver-se numa marcha de protesto não autorizada pela cidade - então esta não é uma matéria relevante no âmbito 
dos poderes atribuídos ao Estado costeiro e os agentes da autoridade do Estado costeiro não podem tomar nenhuma 
ação de “prevenção” contra aquele navio enquanto este permanecer na zona contígua. Dependendo da legislação 
aplicável ao direito de manifestação no Estado costeiro, os agentes da autoridade encarregados de aplicar o Direito do 
mar podem ter de esperar até que a embarcação entre nas águas interiores antes de poderem tomar alguma forma 
de ação de “prevenção”.

já está fora do mar territorial, mas ainda dentro da zona 
contígua, perdeu a oportunidade de efetuar uma prisão. 
Isso porque a violação da legislação sobre o direito de 
manifestação não é assunto relevante para a atuação po-
licial na zona contígua. Como consequência, os agentes 
da autoridade do Estado costeiro não podem invocar os 
poderes suplementares que são conferidos ao Estado 
costeiro pelo regime da zona contígua.

4.3    Zonas económicas exclusivas

A zona económica exclusiva é uma área oceânica situada 
além e adjacente ao mar territorial, na qual o Estado cos-
teiro goza de certos direitos funcionalmente limitados, 
uma vez que os tenha publicamente reivindicado. Para ter 
uma zona económica exclusiva, um Estado deve percorrer 
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certas etapas que fundamentem essa reivindicação. Por 
outras palavras, uma zona económica exclusiva não exis-
te automaticamente; devendo ser devidamente reivin-
dicada. De acordo com o artigo 57 da UNCLOS, a zona 
económica exclusiva pode estender-se até 200 mn a partir 
das mesmas linhas de base a partir das o mar territorial 
é medido. Se um Estado tem uma zona contígua e uma 
zona económica exclusiva, deve então ter em conta que 
a zona contígua é relevante apenas para matérias fiscais, 
de emigração, sanitárias e aduaneiras; para quaisquer ou-
tras matérias a mesma área do oceano é zona económica 
exclusiva. Da mesma forma, como dispõe o artigo 58 da 
UNCLOS, para questões não relacionadas com a zona 
económica exclusiva (ou para questões não relevantes 
na zona contígua), a zona económica exclusiva deve ser 
considerada como parte do alto mar; o que se aplica à li-
berdade de navegação e sobrevoo, entre outras atividades.

Nas situações em que os Estados tenham costas ad-
jacentes ou opostas e zonas económicas exclusivas con-
tíguas, o artigo 74 prevê que devem negociar um acordo 
de delimitação. Se não conseguirem chegar a um acor-
do, os Estados devem submeter a questão a um proces-
so de resolução de disputas para fixar uma delimitação 
apropriada. Os mecanismos de resolução de disputas 
podem variar desde arbitragem ou processos semelhan-
tes até levar a contenda ao Tribunal Internacional do 
Direito do Mar ou ao Tribunal Internacional de Justiça.

Jurisdição, poderes e obrigações do Estado costeiro. Em-
bora o Estado costeiro não tenha soberania sobre a sua 

zona económica exclusiva, tem certos direitos e deveres 
funcionalmente limitados nessa zona. O Estado costeiro 
pode fazer valer esses direitos em relação aos recursos na-
turais e agir para cumprir essas obrigações. Esses direitos 
e deveres estão previstos em termos gerais no artigo 56 
da UNCLOS. Além disso, o Estado costeiro deve exercer 
seus os direitos e deveres na zona económica exclusiva, 
respeitando os direitos e deveres de outros Estados na 
mesma área do oceano (nº 2 do artigo 56).

FIGURA 4.2 

ZONA ECONÓMICA  

EXCLUSIVA E ALTO MAR

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 56

Direitos, jurisdição e deveres do Estado costeiro na 
zona económica exclusiva

1. Na zona económica exclusiva, o Estado costeiro tem:

a) Direitos de soberania para fins de exploração e 
aproveitamento, conservação e gestão dos recursos natu-
rais, 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 aproveita-
mento da zona para fins económicos, 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 artifi-
ciais, instalações e estruturas;

(ii) Investigação científica marinha;

(iii) Proteção e preservação do meio 
marinho;

200 mn

200 mn
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c) Outros direitos e deveres previstos na presen-
te Convenção.

2. No exercício dos seus direitos e no cumprimento 
dos seus deveres na zona económica exclusiva nos ter-
mos da presente Convenção, o Estado costeiro terá em 
devida conta os direitos e deveres dos outros Estados e 
agirá de forma compatível com as disposições da pre-
sente Convenção.

3. Os direitos enunciados no presente artigo referentes 
ao leito do mar e ao seu subsolo devem ser exercidos 
de conformidade com a parte VI da presente Convenção.

Além deste esquema geral de direitos e deveres sobe-
ranas, o Estado costeiro também tem direitos e deveres 
específicos relativamente a:

(a) Ilhas artificiais, instalações e estruturas na 
zona económica exclusiva (artigo 60);

(b) Conservação e utilização dos recursos na-
turais na zona económica exclusiva (artigos 61 e 62);

(c) Gerir e partilhar a utilização dos recursos na-
turais vivos que se distribuem por duas zonas econó-
micas exclusivas ou que se distribuem entre uma zona 
económica exclusiva e o alto mar (artigo 63);

(d) Regras adicionais especiais sobre certos tipos 
de unidades populacionais de estoques de peixes e ou-
tras espécies (artigos 64 a 68); e

(e) Um conjunto de regras especiais destinadas a 
assegurar que os direitos dos Estados sem litoral e de 
outros Estados geograficamente desfavorecidos possam 
ser tido em conta de uma forma justa (artigos 69 a 71).

O que pode um Estado costeiro fazer quando uma em-
barcação não cumpre? O artigo 73 da UNCLOS autoriza 
os Estados costeiros a tomarem medidas especificamente 
coercitivas em relação à gestão e à proteção dos seus direi-
tos soberanos e à implementação dos seus deveres na zona 
económica exclusiva. Essas autorizações estendem-se a 
questões operacionais práticas, como abordar os navios 
suspeitos para investigar se existir uma violação de uma lei 
ou de regulamento que o Estado costeiro tem o direito de 
emitir e de aplicar. Os poderes do Estado costeiro também 
incluem a possibilidade de submeter os infratores a pro-
cessos judiciais nos tribunais do Estado costeiro.

A existência de uma zona económica exclusiva altera a regra 
geral sobre a obtenção do consentimento do Estado de bandeira 
antes da abordagem ou a declaração de jurisdição sobre uma 
embarcação de bandeira estrangeira? Quando um Estado 
costeiro prossegue ações de aplicação da lei em relação à 
sua zona econômica exclusiva, ele não precisa obter per-
missão do Estado de bandeira de um navio suspeito antes 
de abordar e revistar esse navio. A justificação está em o 
Estado costeiro tem o direito soberano de legislar em rela-
ção a certas matérias na sua zona económica exclusiva, bem 
como o correspondente direito de fazer cumprir essas leis. 
Os direitos do Estado costeiro na zona económica exclusiva 
não estão, portanto, sujeitos à exigência de consentimento 
do Estado de bandeira antes de uma operação de aborda-
gem destinada a confirmar (ou a dissipar) as suspeitas do 
Estado costeiro de que um navio está a violar a legislação 
do Estado costeiro aplicável à zona económica exclusiva.

Se as suspeitas forem confirmadas após a abordagem 
e uma investigação mais aprofundada, o Estado costeiro 
pode então conduzir a embarcação, a sua tripulação e a 
carga de volta a um porto do Estado costeiro para inves-
tigações adicionais. Uma vez mais, o Estado costeiro não 
precisa de obter a permissão do Estado de bandeira para 
o fazer. Se uma violação for confirmada, a embarcação, a 
tripulação e/ou a carga (por exemplo, a captura ilegal de 
espécies vivas for encontrada na embarcação) podem ser 
sujeitas a outros processos no Estado costeiro.

Neste sentido, é fundamental que a atuação de execução 
na zona económica exclusiva seja estritamente limitada às 
matérias sobre as quais o Estado costeiro tem o direito de 
legislar e de fazer cumprir as leis e regulamentos e, portanto, 
de exercer sua jurisdição. Se a atuação de execução não esti-
ver ligada a uma matéria dentro dos poderes e da jurisdição 
da zona económica exclusiva do Estado costeiro, a interfe-
rência com esse navio, sem o consentimento do Estado de 
bandeira (e não com fundamento em outra exceção como 
a jurisdição universal), pode constituir uma violação do di-
reito internacional. O que, provavelmente, pode vir a criar 
problemas diplomáticos e jurídicos para o Estado costeiro.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 73

Execução de leis e regulamentos do Estado costeiro

1. O Estado costeiro pode, no exercício dos seus direitos 
de soberania de exploração, aproveitamento, conserva-
ção e gestão dos recursos vivos da zona económica exclu-
siva, tomar as medidas que sejam necessárias, incluindo 
visita, inspeção, apresamento e medidas judiciais, para 
garantir o cumprimento das leis e regulamentos por ele 
adotados de conformidade com a presente Convenção.

2. As embarcações apresadas e as suas tripulações 
devem ser libertadas sem demora logo que prestada 
uma fiança idónea ou outra garantia.

3. As sanções estabelecidas pelo Estado costeiro por 
violações das leis e regulamentos de pesca na zona eco-
nómica exclusiva não podem incluir penas privativas de 
liberdade, salvo acordo em contrário dos Estados inte-
ressados, nem qualquer outra forma de pena corporal.

4. Nos casos de apresamento ou retenção de embarca-
ções estrangeiras, o Estado costeiro deve, pelos canais 
apropriados, notificar sem demora o Estado de bandeira das 
medidas tomadas e das sanções ulteriormente impostas.
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Jurisdição e poderes do Estado de bandeira. O artigo 
58 da UNCLOS prevê os direitos e os deveres gerais das 
embarcações de um Estado estrangeiro dentro da zona 
económica exclusiva de um outro Estado. Um elemento 
central do regime jurídico de zona económica exclusiva 

é a existência de direitos simultâneos: juntamente com 
a liberdade de navegação no alto mar, as embarcações 
também têm a obrigação de operar com o devido res-
peito pelos direitos e deveres do Estado costeiro na sua 
zona económica exclusiva.

EXEMPLO

Se um Estado costeiro tem uma lei de pesca aplicável à sua zona económica exclusiva, então também tem o poder de 
fazer cumprir essa lei de pesca relativamente a navios de outros Estados que a estejam a violar. Isto ocorre porque o 
regime jurídico de zona económica exclusiva concede especificamente o direito de gestão das pescas ao Estado costeiro.

Se, no entanto, o Estado costeiro pretender, por exemplo, emitir legislação que pretenda regular a cor das embarca-
ções na sua zona económica exclusiva, então deixa de ser um assunto sobre o qual o Estado costeiro tenha capacidade 
para fazer leis que se possam aplicar na sua zona económica exclusiva. Consequentemente, qualquer interferência 
com uma embarcação estrangeira com base neste fundamento não seria permitida, a menos que o Estado costeiro 
obtivesse, previamente, o consentimento do Estado de bandeira para tal atuação.

No caso M/V Saiga (nº 2) apreciado pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar, um Estado costeiro apresou um navio na 
sua zona económica exclusiva, baseando a sua autoridade para o fazer numa lei que era, efetivamente, uma lei aduaneira 
relativa a impostos e a tarifas sobre a venda de combustíveis. O Estado costeiro sustentou que a legislação em causa 
se estendia também à sua zona económica exclusiva, ou seja, muito além da zona contígua. O Tribunal determinou que 
a prisão e as subsequentes condenações com base nesta legislação não eram válidas porque a UNCLOS não concede 
poderes aos Estados para aplicar legislação aduaneira na zona económica exclusiva; conforme observado acima, a legis-
lação aduaneira não se aplica fora da zona contígua.

ARTIGO 58

Direitos e deveres de outros Estados na zona econó-
mica exclusiva

1 - Na zona económica exclusiva, todos os Estados, 
quer costeiros quer em litoral, gozam, nos termos das 
disposições da presente Convenção, das liberdades de 
navegação e sobrevoo e de colocação de cabos e ductos 
submarinos, a que se refere o artigo 87.º, bem como 
de outros usos do mar internacionalmente lícitos, rela-
cionados com as referidas liberdades, tais como os li-
gados à operação de navios, aeronaves, cabos e ductos 
submarinos e compatíveis com as demais disposições 
da presente Convenção.

2 - Os artigos 88.º a 115.º e demais normas pertinentes 
de direito internacional aplicam-se à zona económica 
exclusiva na medida em que não sejam incompatíveis 
com a presente parte.

3 - No exercício dos seus direitos e no cumprimento dos 
seus deveres na zona económica exclusiva, nos termos 
da presente Convenção, os Estados terão em devida 
conta os direitos e deveres do Estado costeiro e cum-
prirão as leis e regulamentos por ele adotados de con-
formidade com as disposições da presente Convenção e 
demais normas de direito internacional, na medida em 
que não sejam incompatíveis com a presente parte.

A essência desta disposição é que os Estados de ban-
deira continuem a usufruir de certas liberdades do alto 
mar e outros direitos de acordo com as regras pertinen-
tes do direito internacional (ver seção 4.5) em todas as 
zonas económicas exclusivas, salvo se:

(a) Esses direitos violam o regime jurídico da zona 
económica exclusiva; ou

(b) Esses direitos estão sujeitos à obrigação de ter 
“em devida conta” os direitos e os deveres do Estado 
costeiro na sua zona económica exclusiva.

Um exemplo de direito de alto mar incompatível 
com o regime de zona económica exclusiva é o direito 
de pesca. O motivo é porque a pesca é uma matéria cla-
ramente da competência do Estado costeiro que está in-
cluída no regime jurídico da zona económica exclusiva.

Um exemplo de direito de alto mar que continua a 
ser um tema controverso é o direito de realizar exer-
cícios militares no mar. Por exemplo, consideremos o 
caso de um Estado costeiro que possui regulamentos 
validamente vigor para proteger um ambiente marinho 
particularmente sensível localizado dentro da sua zona 
económica exclusiva. Muitos Estados acreditam que, 
neste caso, a obrigação de “devida consideração” por ou-
tros Estados exigiria que, se estivessem a ser realizados 
exercícios com armas no mar, deviam ser evitados (por 
exemplo) disparos de tiros que viessem a cair nessa área. 
Neste exemplo, a obrigação do Estado costeiro de gerir 
uma área marinha particularmente sensível teria de ser 
devidamente tida em consideração. Outros Estados re-
jeitam esta interpretação, observando que a linguagem 
de compromisso do nº 1 do artigo 58 da UNCLOS ga-
rante o direito de todos os Estados de exercer as liberda-
des do alto mar na zona económica exclusiva na medida 
em que sejam “outros usos do mar internacionalmente 
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lícitos, relacionados com as referidas liberdades, tais 
como as ligadas à operação de navios, aeronaves e cabos 
e dutos submarinos, e compatíveis com as demais dis-
posições da presente Convenção”.

Também é importante sublinhar que existem outros 
elementos que são encontrados em outros partes da 
UNCLOS (ou seja, naquelas que não estão relaciona-
dos com a zona económica exclusiva), mas que também 
se aplicam na zona económica exclusiva. Por exemplo, 
o nº 2 do artigo 58 determina, muito claramente, que 
quase todos os direitos e deveres do alto mar se aplicam 
na zona económica exclusiva, exceto quando o regime 
de zona económica exclusiva exclua expressamente um 
direito previsto para o alto mar (por exemplo, em rela-
ção à pesca). Isto significa, por exemplo, que os artigos 
da UNCLOS que definem a pirataria e o direito de visita 
se aplicam na zona económica exclusiva além do mar 
territorial, tal como sucede no alto mar para além da 
zona económica exclusiva.

4.4    Plataforma continental e 
plataforma continental estendida

Além de reivindicar uma zona económica exclusiva, o Es-
tado costeiro tem direitos sobre a plataforma continental 
até 200 mn, ou até uma distância menor, dependendo de 
quaisquer acordos de delimitação existentes. Um Estado 
costeiro pode reivindicar uma plataforma continental es-
tendida além de 200 mm se a plataforma continental física 
se estender para além desse ponto, e se os dados tiverem 
sido apresentados e aceites pela Comissão de Limites da 
Plataforma Continental. O regime jurídico da plataforma 
continental diz respeito aos direitos soberanos de um Es-
tado costeiro sobre os recursos naturais existentes sobre 
a plataforma continental e no seu subsolo. Estes recursos 
naturais são essencialmente petróleo, gás e recursos mine-
rais, mas também podem incluir certos recursos vivos dos 
fundos marinhos.  Em geral, o regime de plataforma con-
tinental é paralelo ao regime da zona económica exclusi-
va: a zona económica exclusiva regula a coluna de água e 
os recursos naturais nela localizados, enquanto o regime 
de plataforma continental aplica-se aos fundos marinhos 
e ao seu subsolo, isto é, aos recursos sobre a plataforma 
continental, na plataforma continental ou debaixo dela.

Uma série de normas de natureza técnica regem a 
delimitação da plataforma continental. Existem tam-
bém normas sobre outras matérias relativas à platafor-
ma continental, como a colocação de oleodutos e de 
cabos, que outros Estados estão autorizados a fazer, 
desde que respeitem os direitos do Estado costeiro e a 
localização e estado dos oleodutos e cabos já existentes 
(artigo 79). A Convenção inclui ainda disposições que 
tratam da construção de ilhas artificiais e de instalações 
na plataforma continental, que são direitos exclusivos 
do Estado costeiro (artigo 80); ocorrendo o mesmo na 
zona económica exclusiva (artigo 60).

A UNCLOS também prevê um regime para reivin-
dicar, delimitar e explorar uma plataforma continental 
estendida, que pode ir até 350 mn a partir das linhas de 
base do Estado costeiro (números 2 e 4 a 9 do artigo 76).  
As submissões devem ser apresentadas à Comissão de 
Limites da Plataforma Continental e devem ser funda-
das em dados científicos e hidrográficos significativos. 
Outras áreas do direito internacional também se apli-
cam a estruturas como plataformas que se instaladas na 
plataforma continental (por exemplo, o Protocolo para 
a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança de Pla-
taformas Fixas Localizadas na Plataforma Continental). 

ARTIGO 76

Definição da plataforma continental

1. 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 continen-
tal 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.

...

ARTIGO 77

Direitos do Estado costeiro sobre a plataforma continental

1. O Estado costeiro exerce direitos de soberania so-
bre a plataforma continental para efeitos de exploração 
e aproveitamento dos seus recursos naturais.

2. Os direitos a que se refere o n.º 1 são exclusivos, no 
sentido de que, se o Estado costeiro não explora a pla-
taforma continental ou não aproveita os recursos natu-
rais da mesma, ninguém pode empreender estas ati-
vidades sem o expresso consentimento desse Estado.

3. Os direitos do Estado costeiro sobre a plataforma 
continental são independentes da sua ocupação, real 
ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa.

4. Os recursos naturais a que se referem as dispo-
sições da presente parte são os recursos minerais e 
outros recursos não vivos do leito do mar e subsolo, 
bem como os organismos vivos pertencentes a espé-
cies sedentárias, isto é, aquelas que no período de cap-
tura estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou 
só podem mover-se em constante contacto físico com 
esse leito ou subsolo.
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ARTIGO 94

Deveres do Estado de bandeira

1 - Todo o Estado deve exercer, de modo efetivo, a sua 
jurisdição e o seu controlo em questões administra-
tivas, técnicas e sociais sobre navios que arvorem a 
sua bandeira.

ARTIGO 87

Liberdade do alto mar

1. O alto mar está aberto a todos os Estados, quer 
costeiros quer sem litoral. A liberdade do alto mar é 
exercida nas condições estabelecidas na presente Con-
venção e nas demais normas de direito internacional. 
Compreende, inter alia, para os Estados quer costeiros 
quer sem litoral:

a) Liberdade de navegação;

b) Liberdade de sobrevoo;

Importa salientar que podem ser criadas zonas de segu-
rança de 500 metros em torno dessas estruturas e insta-
lações, em termos idênticos às estruturas e instalações 
situadas na zona económica exclusiva.

4.5    Alto mar

ARTIGO 86

Âmbito de aplicação da presente parte

As disposições da presente parte aplicam-se a todas as 
partes do mar não incluídas na zona económica exclu-
siva, no mar territorial ou nas águas interiores de um 
Estado, nem nas águas arquipelágicas de um Estado 
arquipélago. O presente artigo não implica limitação 
alguma das liberdades de que gozam todos os Estados 
na zona económica exclusiva de conformidade com o 
artigo 58.º.

Em síntese, a UNCLOS define “alto mar” como todos os 
espaços marítimos situados fora das zonas económicas 
exclusivas, dos mares territoriais, das águas arquipelági-
cas e das águas interiores de todos os Estados. O alto 
mar é um “património comum” de todos os Estados e 
de toda a humanidade, e nenhum Estado pode preten-
der exercer soberania sobre o alto mar. O artigo 89 é 
muito explícito ao prever que: “Nenhum Estado pode 
legitimamente pretender sujeitar qualquer parte do alto 
mar à sua soberania”.

No alto mar, e na medida do aplicável na zona econó-
mica exclusiva, todos os Estados gozam das liberdades 
do alto mar. A lista de liberdades de alto mar estabele-
cida no artigo 87 é mais inclusiva do que exclusiva. Por 
exemplo, não há uma menção específica à liberdade do 
alto mar permitir a realização de exercícios militares ou a 
utilização de armamento militar, mas essa liberdade é ge-
ralmente aceite. Outro exemplo de regras de direito inter-
nacional que se aplicam no mar e que, portanto, também 
devem ser tidas em consideração ao avaliar uma conduta 
é o direito da guerra naval (quando aplicável).

Adicionalmente (e em separado) da liberdade de nave-
gação em alto mar, o direito de todos os Estados de fazer 
navegar navios que arvoram a sua bandeira no alto mar é 
especificamente reconhecido no artigo 90. No entanto, 
esse direito não se limita ao alto mar. Por exemplo, con-
forme observado no capítulo 3, os Estados também têm o 
direito de os navios que arvoram a sua bandeira exercerem 
passagem inofensiva pelo mar territorial de outro Estado.

O regime de alto mar previsto na UNCLOS também in-
clui disposições relativas à nacionalidade dos navios (artigo 
91) ou seja, relativamente à “bandeira” de um navio; uma 
proibição geral (com algumas exceções muito restritas) 
de navegar sob mais de uma bandeira a qualquer momen-
to (artigos 92 e 93); a imunidade soberana de navios de 
guerra e de embarcações usados em serviços não comer-
ciais do governo, o que inclui as embarcações da polícia 
marítima (artigos 95 e 96); e uma série de outras matérias.

O Estado de bandeira. O regime de alto mar na  
UNCLOS também inclui o artigo 94, que fornece um 
resumo dos deveres de um Estado de bandeira, ou seja, 
de um Estado que permite que os navios usem a sua 
nacionalidade, desde que cumpram os requisitos re-
gulamentares em vigor nesse Estado. A consequência 
mais significativa da aplicação do direito do mar a uma 
embarcação com nacionalidade é que, a menos que al-
guma circunstância especial esteja envolvida, é o Estado 
de bandeira que deve exercer jurisdição exclusiva sobre 
essa embarcação, a sua conduta e as condutas que ocor-
ram dentro dessa embarcação (ver capítulo 5).

c) Liberdade de colocar cabos e ductos submari-
nos nos termos da parte VI;

d) Liberdade de construir ilhas artificiais e outras 
instalações permitidas pelo direito internacional, nos 
termos da parte VI;

e) Liberdade de pesca nos termos das condições 
enunciadas na secção 2;

f) Liberdade de investigação científica, nos ter-
mos das partes VI e XIII.

2. Tais liberdades devem ser exercidas por todos os 
Estados, tendo em devida conta os interesses de outros 
Estados no seu exercício da liberdade do alto mar, bem 
como os direitos relativos às atividades na área previs-
tos na presente Convenção.
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No entanto, conforme anteriormente referido, exis-
tem exceções a esta norma que permitem a um Estado 
costeiro agir em relação a um navio sem primeiro obter 
o consentimento do Estado de bandeira. Uma dessas 
exceções é quando as consequências de um ato crimi-
noso numa embarcação no exercício da passagem ino-
fensiva se estendem ao Estado costeiro (alínea a) do  

2. Em particular, todo o Estado deve:

a) Manter um registo de navios no qual figurem 
os nomes e as características dos navios que arvorem 
a sua bandeira, com exceção daqueles que, pelo seu re-
duzido tamanho, estejam excluídos dos regulamentos 
internacionais geralmente aceites; e

b)  Exercer a sua jurisdição de conformidade com 
o seu direito interno sobre todo o navio que arvore a sua 
bandeira e sobre o capitão, os oficiais e a tripulação, 
em questões administrativas, técnicas e sociais que se 
relacionem com o navio.

3. Todo o Estado deve tomar, para os navios que arvo-
rem a sua bandeira, as medidas necessárias para ga-
rantir a segurança no mar, no que se refere, inter alia, a:

a) Construção, equipamento e condições de na-
vegabilidade do navio;

b) Composição, condições de trabalho e treina-
mento das tripulações, tendo em conta os instrumen-
tos internacionais aplicáveis;

c) Utilização de sinais, manutenção de comuni-
cações e prevenção de abalroamentos.

4. Tais medidas devem incluir as que sejam necessá-
rias para assegurar que:

a) Cada navio, antes do seu registo e posterior-
mente, a intervalos apropriados, seja examinado por 
um inspetor de navios devidamente qualificado e leve a 
bordo as cartas, as publicações marítimas e o equipa-
mento e os instrumentos de navegação apropriados à 
segurança da navegação do navio;

b) Cada navio esteja confiado a um capitão e a 
oficiais devidamente qualificados, em particular no que 
se refere à manobra, à navegação, às comunicações e 
à condução de máquinas, e a competência e o número 
dos tripulantes sejam os apropriados para o tipo, tama-
nho, máquinas e equipamento do navio;

c) O capitão, os oficiais e, na medida do necessá-
rio, a tripulação conheçam perfeitamente e observem os 
regulamentos internacionais aplicáveis que se refiram à 
segurança da vida no mar, à prevenção de abalroamen-
tos, à prevenção, redução e controlo da poluição mari-
nha e à manutenção de radiocomunicações.

...

nº 1 do artigo 27). Outra exceção possível será quando 
o Estado costeiro tem poder para regulamentar matérias 
como as pescas e suspeita que uma embarcação estran-
geira, no âmbito da sua zona económica exclusiva, este-
ja a violar a sua legislação de pesca.

O regime de alto mar também faz parte da UNCLOS, 
onde muitos dos poderes e definições fundamentais para 
a aplicação do direito do mar (discutidos mais adiante 
no capítulo 5) foram previstos. Por exemplo, as defini-
ções de pirataria (artigo 101) e navio pirata (artigo 103), 
como o direito de visita (artigo 110) e o direito de perse-
guição (artigo 111), fazem todas parte do regime do alto 
mar previsto na UNCLOS. Do mesmo modo, o dever de 
prestar assistência no mar (artigo 98) também está pre-
visto nesta parte da Convenção.

A aplicação de direitos, liberdades e obrigações do alto 
mar na zona económica exclusiva e na zona contígua.  
O fato de muitas definições e poderes gerais para a 
aplicação do direito do mar derivarem de disposições 
da parte dedicada ao alto mar da UNCLOS levanta a 
questão de saber como estas se aplicam em outras par-
tes das águas internacionais, isto é, na zona económica 
exclusiva e na zona contígua. A Convenção contém um 
conjunto de referências que intersectam e incorporam 
muitos aspetos do regime jurídico de alto mar na zona 
económica exclusiva e na zona contígua:

(a) Zona económica exclusiva. Os artigos 58 e 86 
aplicam partes do artigo 87 (ou seja, as liberdades do alto 
mar que não contradigam o regime da zona económica 
exclusiva) e os artigos 88 a 115 (incluindo disposições 
sobre questões como a pirataria, o dever de prestar as-
sistência, o direito de visita e o direito de perseguição) à 
zona económica exclusiva, embora com o requisito adi-
cional da “devida consideração” pelos direitos e deveres 
dos Estados costeiros na zona económica exclusiva; e

(b) Zona contígua. Não existe uma referência cru-
zada específica do regime de alto mar e das suas defi-
nições, obrigações e poderes para a zona contígua, mas 
isso ocorre porque - para efeitos dos direitos e deveres 
do alto mar - a zona contígua é simplesmente uma parte 
da zona económica exclusiva, embora seja também um 
espaço marítimo com um regime específico para as ma-
térias de legislação fiscal, de emigração, sanitária e adua-
neira que cria direitos adicionais para o Estado costeiro 
nesses domínios.

CAPÍTULO 5
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1.

2.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

A aplicação do direito do mar é uma operação de rotina policial em tempo de paz, 
semelhante a outras operações em que a determinação da jurisdição e dos poderes  
de autoridade necessita de uma avaliação preliminar.

De acordo com as melhores práticas para uma aplicação válida do direito do mar,  
um Estado deve ter em vigor: 

(a) Legislação que afirmem validamente a sua jurisdição sobre atividades 
específicas ou sobre condutas em espaços marítimos específicos;

(b)  Legislação que confiram aos agentes da autoridade responsáveis pela 
aplicação do direito do mar os poderes necessários para fazer valer essa jurisdição, 
tais como leis relativas a abordagem, detenção, prisão, busca e apreensão no mar; e

(c)  Legislação que permita que os seus tribunais e outros participantes do 
sistema de justiça criminal tratem desses casos, mesmo quando estes tenham 
ocorrido fora dos limites tradicionais da sua jurisdição territorial (que inclui as 
águas interiores, o mar territorial e as águas arquipelágicas), garantindo que as leis 
internas relevantes de um Estado têm aplicação extraterritorial.
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1.

2.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS CONCEITOS-CHAVE

EMBARCAÇÕES AUTORIZADAS: As embarcações oficiais do Estado, incluindo navios de guerra, 
embarcações da polícia marítima e outras embarcações do Estado especificamente identificadas 
em serviço não comercial, que estão autorizadas a participar em operações marítimas de aplicação 
do direito do mar em nome do seu Estado.

DIREITO DE VISITA: O direito de visita, contido no artigo 110 da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, confere autoridade a certas embarcações para abordar embarcações 
suspeitas sem o consentimento do Estado de bandeira, desde que tenham motivos razoáveis 
para suspeitar que as embarcações estão envolvidas em um de cinco tipos específicos de conduta 
quando se deparam com essas embarcações em águas internacionais.

PERSEGUIÇÃO (HOT PURSUIT): De acordo com o artigo 111 da UNCLOS, o direito de perseguição 
permite que as embarcações autorizadas continuem a perseguir uma embarcação suspeita em 
espaços marítimos para além daquele espaço marítimo no qual se entende que a embarcação 
suspeita tenha violado uma lei pertinente Estado costeiro. O direito de perseguição só é ativado 
e apenas se mantém válido se forem cumpridos todos os seus requisitos, cessando assim que a 
embarcação suspeita entrar num mar territorial que não pertença ao Estado costeiro ou ao Estado 
que tenha autorizado a perseguição.

USO DE FORÇA: Para os fins deste Manual, esta expressão refere-se à força utilizada em 
operações marítimas de aplicação da lei. Quando essa força é usada, deve ser apenas na medida 
em que seja razoável e necessária nas circunstâncias de um ataque ou na iminência de um ataque 
contra agentes da autoridade ou contra outras pessoas a quem têm o direito ou a obrigação de 
proteger de tais danos, de modo a parar ou a impedir esse ataque ou um ataque iminente:

(a) Em situações em que a ameaça representada pelo ataque ou pelo iminente ataque não 
está no nível de uma ameaça à vida ou de lesão muito grave, o uso da força em legítima defesa 
é geralmente limitado ao uso de força não-mortal;

(b) O uso de força letal em autodefesa só é aceitável em situações nas quais uma pessoa 
tenha uma convicção razoavelmente objetiva de que a ameaça representa um perigo iminente 
de morte ou de lesão corporal grave para si mesma ou para outras pessoas.

APLICAÇÃO DO DIREITO DO MAR: A conduta, intenção ou resultado que é:

(a) Autorizado de acordo com as leis aplicáveis para que os agentes da autoridade possam 
atuar ou obter um determinado resultado; e

(b)  Relacionado com a aplicação de uma lei ou um regulamento relevante que tenha criado 
um delito ou que tenha autorizado um poder em que o Estado relevante tem o direito de criar 
ou autorizar e de emitir legislação acerca; e

(c)  Aquele para o qual o uso da força para garantir a obtenção de um objetivo é permitido 
pela lei ou leis pertinentes.
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INTRODUÇÃO

5.1    O significado de “aplicação  
do direito do mar” para os fins deste 
Manual

Para os fins deste Manual, “aplicação do direito do 
mar” significa as ações tomadas para fazer cumprir 
todas as leis aplicáveis em, sob e sobre águas interna-
cionais e em águas sujeitas à jurisdição do Estado que 
realiza tais atividades de aplicação do direito do mar. 
A aplicação do direito do mar inclui, portanto, permis-
sões para agentes de autoridade e embarcações autori-
zadas lidarem com outras embarcações, incluindo em-
barcações estrangeiras em algumas situações, e agirem 
no mar para fazer cumprir a legislação relevante. Isso 
inclui ações tais como:

(a) Sinalização e imobilização de embarcações 
suspeitas;

(b) Abordagem de embarcações suspeitas;
(c) Revistar embarcações suspeitas bem como 

pessoas e carga em tais embarcações;
(d) Detenção ou prisão de pessoas em embarca-

ções suspeitas e/ou as próprias embarcações suspeitas;
(e) Apreensão de itens em embarcações suspeitas;
(f) Conduzir ou transportar navios suspeitos, bem 

como as pessoas e cargas nesses navios, para um porto do 
Estado costeiro ou local similar para investigação;

(g) Conduzir tais investigações; e
(h) Instauração de processos ou de outras formas 

de procedimentos administrativos ou de sanções.

A aplicação do direito do mar exige que uma série 
de pré-requisitos sejam preenchidos antes que possam 
ter lugar as operações previstas. Como este Manual é 
dedicado à interferência em embarcações estrangeiras 
para fins de aplicação do direito do mar, essas condições 
prévias incluem:

(a) O Estado costeiro deve ter emitido legisla-
ção que seja o fundamento da conduta dos agentes de 

autoridade nas suas ações relativamente a uma específi-
ca embarcação suspeita;

(b) O Estado costeiro deve ter direito a regular 
essa conduta no espaço marítimo onde se encontra a 
embarcação suspeita;

(c) Os agentes da autoridade que aplicam o direi-
to do mar, ao abrigo da legislação do seu Estado costeiro, 
devem poder prosseguir ações de aplicação do direito do 
mar contra uma embarcação suspeita, relativamente a uma 
suspeita de infração e nesse espaço marítimo; e

(d) Não pode existir uma limitação jurídica à apli-
cação da legislação do Estado costeiro ao navio e às pes-
soas visadas pelas ações de aplicação do direito do mar 
pelo Estado costeiro.

5.2    Potenciais bases jurídicas para  
o exercício de autoridade na aplicação 
do direito do mar 

Existem vários fundamentos jurídicos que permitem que 
os agentes da autoridade parem, abordem e revistem uma 
embarcação suspeita. No entanto, esses fundamentos 
jurídicos estão estritamente limitados ao seu objetivo e 
devem ser corretamente executados, porque constituem 
uma exceção à regra geral de que a jurisdição exclusiva é 
atribuída ao Estado de bandeira de um navio legalmente 
autorizado a arvorar a bandeira desse Estado.

Consentimento do Estado de bandeira. A jurisdição 
primária sobre uma embarcação reside no seu Estado 
de bandeira. Isso significa que o Estado de bandeira 
pode dar permissão aos agentes da autoridade de outro 
Estado para abordar um navio que tenha a nacionalida-
de desse Estado de bandeira.

Quando o consentimento do Estado de bandeira é 
solicitado para abordar um navio, ao Estado que o solici-
ta deve ser requerido que detalhe os motivos do pedido 
de abordagem e quaisquer ações subsequentes que de-
seja realizar. Se o Estado de bandeira atender ao pedido 
de abordagem, deve assegurar que haja entendimento 
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em relação a questões como responsabilidade por da-
nos à embarcação ou à carga durante uma abordagem 
ou uma busca, ou por danos físicos causados durante a 
operação de abordagem.

Alguns Estados exercem o direito de abordar um 
navio com bandeira de outro Estado com base no con-
sentimento do capitão do navio, que concede esse po-
der em nome do Estado de bandeira. No entanto, nem 
todos os Estados de bandeira concedem esse poder aos 
capitães de navios que arvoram a sua bandeira. Quando 
o objetivo final do Estado de abordagem é instaurar um 
processo contra o navio e/ou as pessoas a bordo, é pru-
dente solicitar a permissão para a abordagem ao Estado 
de bandeira e não ao capitão.

Jurisdição do Estado costeiro em relação às suas pró-
prias águas interiores, águas arquipelágicas, mar territo-
rial, zona contígua, zona económica exclusiva ou platafor-
ma continental. Conforme descrito nos capítulos 1 a 4, 
os Estados costeiros podem fazer valer e cumprir a sua 
jurisdição nos espaços marítimos nas quais exerçam so-
berania ou direitos soberanos. Os poderes de um Esta-
do costeiro são geralmente mais extensos nas áreas mais 
próximas das linhas de base desse Estado.

Temos exemplos de tal jurisdição de Estado costeiro 
quando:

(a) Nas águas interiores, um navio estrangeiro 
bombeia óleo para a água;

(b) Nas águas arquipelágicas ou no mar territo-
rial, as consequências de um crime cometido numa em-
barcação estrangeira se estendem ao Estado costeiro ou 
Estado arquipélago;

(c) Na zona contígua, a embarcação estrangeira 
viola uma lei fiscal, de imigração, sanitária ou aduaneira 
de um Estado costeiro;

(d) Na zona económica exclusiva, uma embarca-
ção estrangeira pesca sem licença ou outra permissão 
do Estado costeiro; e

(e) Na plataforma continental, um navio estran-
geiro realiza perfurações exploratórias de petróleo sem 
a aprovação do Estado costeiro.

Na maioria dos casos, a existência de jurisdição por 
parte do Estado costeiro relativamente a um dado espa-
ço marítimo afasta o requisito da necessidade de obter 
o consentimento do Estado de bandeira antes de tomar 
medidas de aplicação do direito do mar em relação a esse 
navio. Isto ocorre porque o Estado costeiro tem jurisdi-
ção específica relativamente ao seu próprio território, aos 
espaços marítimos e direitos em tais situações. Este en-
quadramento não se aplica aos navios de guerra nem em-
barcações a operar em serviço não comercial do governo.

Legítima defesa nacional. Muitos Estados afirmam que 

têm o direito de abordar um navio com nacionalidade 
estrangeira sem primeiro obter o consentimento do Es-
tado de bandeira, caso isso seja necessário para a defesa 
nacional. Na prática, os mesmos processos e procedi-
mentos utilizados na aplicação do direito do mar podem 
ser usados em tais situações. No entanto, a invocação da 
legítima defesa não é uma questão estritamente de apli-
cação do direito do mar; está sujeita a um conjunto de 
outras normas de direito internacional e, portanto, não 
será discutida em pormenor neste Manual.

Resoluções do Conselho de Segurança das Nações Uni-
das. As resoluções do Conselho de Segurança forne-
cem às autoridades nacionais, de acordo com o direito 
internacional, os poderes necessários para enfrentar 
questões de segurança humanitária e marítima, com-
pletando as respostas dadas no território terrestre.  
As resoluções do Conselho de Segurança que tratam de 
interdições marítimas estão fundamentadas no capítulo 
VII da Carta das Nações Unidas e as decisões tomadas 
pelo Conselho de Segurança, de acordo com esse capí-
tulo, são vinculativas para todos os Estados Membros 
das Nações Unidas. Desde 1966, o Conselho de Segu-
rança aprovou mais de 30 resoluções que incidem sobre 
o espaço marítimo, incluindo pirataria, proliferação de 
armas e migrações.

Quando o Conselho de Segurança cria um regime de 
sanções obrigatórias ou autoriza algum tipo de regime 
de interdição, os Estados podem, por vezes, fornecer 
pessoal treinado na aplicação do direito do mar para 
trabalhar com as Nações Unidas a fim de implementar 
essas sanções. Nestas situações, a existência de um regi-
me de sanções claramente estruturado no nível exigido 
(com palavras e frases bem definidas) afasta a exigência 
dos agentes da autoridade responsáveis pela aplicação 
do direito do mar de solicitarem o consentimento do 
Estado de bandeira antes de pararem, abordarem, in-
vestigarem e, eventualmente, alterarem a rota de uma 
embarcação suspeita de estar a violar o regime de san-
ções em vigor. Da mesma forma, se algum outro tipo 
de interdição estiver em vigor o Conselho de Segurança 
também definirá especificamente o escopo das medidas 
e poderes adicionais.

Autorizações de abordagem previstas em tratados ou 
acordos. Os Estados de bandeira podem autorizar, pre-
viamente, os agentes da autoridade de um outro Estado 
a abordar um navio que tenha a nacionalidade desse 
Estado de bandeira sem ter de antes pedir autorização.  
No entanto, essas autorizações são geralmente limita-
das a um conjunto específico de matérias, em vez de 
se tratar de uma autorização geral aplicável a todas as 
situações.
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Por exemplo, o Estado A e o Estado B podem acor-
dar entre si, por meio de um tratado ou outro instru-
mento jurídico, que cada um deles pode parar, abordar 
e revistar os navios do outro Estado em águas interna-
cionais quando houver uma suspeita razoável de que 
o navio está envolvido em tráfico de drogas ilícitas.  
O acordo pode especificar, por exemplo, que isso pode 
ser feito sem a obtenção do consentimento do Estado 
de bandeira. Opcionalmente, o acordo pode especi-
ficar que um pedido de consentimento do Estado de 
bandeira deva mesmo assim ser feito, mas se nenhuma 
resposta for recebida após um determinado prazo (por 
exemplo, quatro horas), então o consentimento do 
Estado de bandeira pode ser considerado concedido.  
Os Estados também podem ir mais longe e chegar a 
acordo sobre autorizações mais gerais, como é o caso 
entre os Estados Unidos da América e a Costa Rica.

EXEMPLO DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS:  
RESOLUÇÃO 665 (1990) SOBRE O REGIME DE SANÇÕES EM RELAÇÃO AO IRAQUE / KUWAIT

...

Tendo decidido na resolução 661 (1990) impor sanções económicas nos termos do Capítulo VII da Carta das Nações 
Unidas,

...

1. [O Conselho de Segurança] Exorta os Estados-Membros que cooperam com o [Kuwait] e que estão a enviar forças 
marítimas para a área a usarem medidas proporcionais às circunstâncias específicas que possam ser necessárias, 
sob a autoridade do Conselho de Segurança, para deter todas as entradas e saídas de transporte marítimo, a fim de 
inspecionar e verificar as suas cargas e destinos e para assegurar a aplicação estrita das disposições relativas a esse 
transporte estabelecidas na resolução 661 (1990);

...

EXEMPLO DE OUTROS REGIMES DE INTERDIÇÃO APLICÁVEIS PELO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS:  
RESOLUÇÃO 2240 (2015) SOBRE FLUXOS MIGRATÓRIOS NO MAR MEDITERRÂNEO

...

Afirmando a necessidade de pôr fim à recente proliferação e perigo de vida devido ao contrabando de migrantes e ao 
tráfico de pessoas no Mar Mediterrâneo ao largo da costa da Líbia e, para esses fins específicos, agindo ao abrigo do 
Capítulo VII do Carta das Nações Unidas,

...

7. [O Conselho de Segurança] Decide, com vista a salvar as vidas ameaçadas de migrantes ou de vítimas de tráfico 
de pessoas a bordo das embarcações mencionadas acima, autorizar, nessas circunstâncias excecionais e específicas, 
por um período de um ano a partir da data da adoção desta resolução, os Estados-Membros, agindo a nível nacional 
ou através de organizações regionais que estão empenhadas na luta contra o contrabando de migrantes e o tráfico 
de seres humanos, a inspecionar em alto mar ao largo da costa da Líbia embarcações que tenham motivos razoáveis 
para suspeitar estarem a ser utilizadas para o contrabando de migrantes ou para o tráfico de seres humanos da Líbia, 
desde que esses Estados-Membros e organizações regionais se esforcem de boa fé para obter o consentimento do 
Estado de bandeira do navio antes de utilizar a autoridade indicada neste parágrafo;

8. Decide autorizar, por um período de um ano a partir da data de adoção desta resolução, os Estados Membros agin-
do nacionalmente ou por meio de organizações regionais a apresar  embarcações inspecionadas sob a autoridade do 
parágrafo 7 que sejam confirmadas como sendo usadas para contrabando de migrantes ou de tráfico de pessoas da 
Líbia, e ressalta que ações adicionais em relação a tais embarcações inspecionadas sob a autoridade do parágrafo 7, 
incluindo eliminação, serão tomadas de acordo com o direito internacional aplicável, tendo em devida consideração os 
interesses de quaisquer terceiros que tenham agido de boa fé ;

...

ACORDO ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E A COSTA RICA, 
ASSINADO EM SÃO JOSÉ EM 1 DE DEZEMBRO DE 1998 E PROTOCOLO 
DE ALTERAÇÃO ASSINADO EM SÃO JOSÉ EM 2 DE JULHO DE 1999 

V. OPERAÇÕES A PARTIR DO MAR TERRITORIAL

1. Sempre que as autoridades responsáveis pela apli-
cação da lei dos EUA encontrarem um navio suspeito 
que arvore a bandeira da Costa Rica ou que afirme es-
tar registado na Costa Rica, localizado a partir do mar 
territorial de qualquer Estado, este Acordo constitui a 
autorização do governo da República da Costa Rica para 
a abordagem e a revista do navio suspeito e das pessoas 
encontradas a bordo por esses funcionários.

Se forem encontradas provas de tráfico ilícito, as auto-
ridades policiais dos EUA podem apresar a embarcação 
e as pessoas a bordo, enquanto esperam por instruções 
de disposição rápida por parte do governo da República 
da Costa Rica.
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O direito de visita. O artigo 110 da UNCLOS é uma 
importante fonte de poder para a aplicação do direito 
do mar em águas internacionais. Este artigo é frequente-
mente denominado de “direito de visita” e compreende 
os seguintes elementos-chave:

(a) Apenas os navios de guerra e outras embar-
cações devidamente autorizadas podem exercer este 
direito;

(b) Os agentes da autoridade não são obrigados a 
obter o consentimento do Estado de bandeira, antes de 
realizar uma abordagem com fundamento no “direito 
de visita”; no entanto, o direito de visita está disponível 
apenas em cinco circunstâncias específicas e não pode 
ser usado fora dessas circunstâncias;

(c) O poder para prosseguir atuações subsequen-
tes de aplicação do direito do mar é distinto do poder 
para exercer o direito de visita. Algumas das circunstân-
cias abaixo especificadas incluem uma autoridade dife-
rente para a instauração de processos judiciais, enquan-
to outras não conferem qualquer poder para avançar 
para atuações posteriores além da confirmação (ou da 
infirmação) da suspeita; e

(d) O direito de visita não se aplica a navios com 
imunidade soberana (navios de guerra e navios do Esta-
do usados apenas em serviços não comercial; ver arti-
gos 95 e 96). Por outras palavras, o direito de visita não 
pode ser usado para justificar a abordagem de um navio 
com imunidade soberana.

O direito de visita está disponível apenas quando se 
preencheu um conjunto estrito de condições:

(a) Quem? A embarcação que pretende exercer o 
direito de visita deve ser uma embarcação autorizada, 
ou seja, uma embarcação oficial do Estado que tenha 
autoridade, segundo a legislação do seu próprio Estado, 
para exercer o direito de visita. Estes navios incluem na-
vios de guerra, navios da polícia marítima, lanchas da 
guarda costeira e semelhantes. Os navios mercantes, 
como as embarcações comerciais e os iates privados, 
não estão autorizados a exercer o direito de visita;

(b) Onde? Ao abrigo do artigo 110, o direito de vi-
sita apenas pode ser exercido em águas internacionais;

(c) Porquê? O direito de visita, nos termos do ar-
tigo 110, está disponível quando o agente de autoridade 
tem motivos razoáveis para suspeitar que a embarcação 
está envolvida num dos cinco atos proibidos previstos 
naquele artigo (embora seja, obviamente, possível que 
os Estados concordem em outras situações entre si);

(d) Como? O direito de visita é exercido, geral-
mente, pelo envio de uma lancha com uma equipa de 
abordagem (ou em algumas situações através da descida 
rápida a partir de um helicóptero) para a embarcação 

suspeita, de modo que os agentes da autoridade possam 
entrar a bordo do navio e realizar o inquérito ou pro-
ceder às inspeções necessárias, no âmbito dos objetivos 
específicos previstos no artigo 110.

Cada um dos cinco motivos para exercer o direito de 
visita implica diferentes requisitos e permissões em ter-
mos do exercício de jurisdição subsequente.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 110

Direito de visita

1. Salvo nos casos em que os atos de ingerência são 
baseados em poderes conferidos por tratados, um navio 
de guerra que encontre no alto mar um navio estrangei-
ro que não goze de completa imunidade de conformida-
de com os artigos 95.º e 96.º não terá o direito de visita, 
a menos que exista motivo razoável para suspeitar que:

a) O navio se dedica à pirataria;

b)  O navio se dedica ao tráfico de escravos;

c)  O navio é utilizado para efetuar transmissões 
não autorizadas e o Estado de bandeira do navio de 
guerra tem jurisdição nos termos do artigo 109.º;

d)  O navio não tem nacionalidade; ou

e)  O navio tem, na realidade, a mesma naciona-
lidade que o navio de guerra, embora arvore uma ban-
deira estrangeira ou se recuse a içar a sua bandeira.

2. Nos casos previstos no n.º 1, o navio de guerra pode 
proceder à verificação dos documentos que autorizem o 
uso da bandeira. Para isso, pode enviar uma embarcação 
ao navio suspeito, sob o comando de um oficial. Se, após 
a verificação dos documentos, as suspeitas persistem, 
pode proceder a bordo do navio a um exame ulterior, que 
deverá ser efetuado com toda a consideração possível.

3. Se as suspeitas se revelarem infundadas e o navio 
visitado não tiver cometido qualquer ato que as justi-
fique, esse navio deve ser indemnizado por qualquer 
perda ou dano que possa ter sofrido.

4. Estas disposições aplicam-se, mutatis mutandis, às 
aeronaves militares.

5. Estas disposições aplicam-se também a quaisquer 
outros navios ou aeronaves devidamente autorizadas 
que tragam sinais claros e sejam identificáveis como 
navios e aeronaves ao serviço de um governo.

“O navio se dedica à pirataria”. As regras da UNCLOS 
sobre jurisdição após uma abordagem fundada em com-
bate à pirataria são mais detalhadas do que aquelas que 
regem outras matérias previstas no artigo 110. O crime 
de pirataria é de “jurisdição universal”, o que significa 
que qualquer Estado que detenha um pirata pode ins-
taurar um processo criminal, independentemente de 
pessoas ou embarcações da sua nacionalidade estarem 
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envolvidos na pirataria ou esta tenha ocorrido em espa-
ços marítimos sob a sua soberania ou jurisdição, desde 
que o Estado em causa tenha legislação nacional em vi-
gor que o permita. A pirataria será abordada com mais 
detalhe no capítulo 9.

“O navio se dedica ao tráfico de escravos”. A possibilida-
de de os agentes de autoridade de abordar e apresar uma 
embarcação e a sua tripulação em águas internacionais 
por suspeita de a embarcação estar envolvida no comér-
cio de escravos é baseada no artigo 110 da UNCLOS.  
A Convenção contém também uma disposição distinta 
(artigo 99) que proíbe o transporte de escravos e esta-
belece que qualquer escravo que se “refugie num navio, 
qualquer que a sua bandeira, ficará, ipso facto, livre”.

Embora a autoridade para a abordagem seja clara no 
caso de navios suspeitos de estarem envolvidos no co-
mércio de escravos, a questão distinta da jurisdição para 
instaurar processos criminais não se encontra bem defini-
da. Em muitos casos, a abordagem mais simples seria a de 
defender que o Estado de bandeira manteria essa jurisdi-
ção. Até certo ponto, isto dependerá de outras obrigações 
que o Estado tenha adotado e da forma como defina e 
distinga (ou não) entre escravidão, tráfico de pessoas e 
outras formas de trabalho compulsório, servidão por dí-
vidas e movimentação forçada de pessoas.

Embora alguns considerem que o regime da Con-
venção da Escravatura de 1926 e da Convenção Suple-
mentar sobre a Abolição da Escravatura, o Comércio de 
Escravos e as Instituições e Práticas Similares à Escrava-
tura (1956) são agora aplicáveis a todos os Estados en-
quanto direito internacional consuetudinário (ou seja, 
não apenas para Estados que assinaram essas conven-
ções), isso não é universalmente aceite. Para além disso, 
embora as previsões de jurisdição previstas nessas con-
venções exijam uma estreita cooperação para garantir 
que a prática seja erradicada e reflita uma obrigação de 
prevenir e de punir, nem todos os Estados consideram 
essas previsões necessariamente equivalentes à jurisdi-
ção universal que se aplica à pirataria.

“O navio é utilizado para efetuar transmissões não au-
torizadas e o Estado da bandeira do navio de guerra tem 
jurisdição nos termos do artigo 109”. Como no caso do 
tráfico de escravos, o artigo 110 da UNCLOS detalha 
a autoridade para abordar um navio suspeito de trans-
missão não autorizada. A jurisdição subsequente pre-
vista com base neste poder está claramente definida na  
UNCLOS. Em primeiro lugar, o nº 2 do artigo 109 defi-
ne “transmissões não autorizadas”. O nº 4 do artigo 109 
limita o direito de visita relativamente à radiodifusão 
não autorizada às embarcações autorizadas de certos 
Estados, em oposição a todos os Estados em geral. Este 

artigo limita o direito de visita às embarcações autori-
zadas de um Estado que tenha jurisdição para instaurar 
um processo à embarcação. O nº 3 do artigo 109 pre-
vê quais os Estados que têm autoridade para instaurar 
processos nessa matéria. O resultado é que um Estado 
tenha um único nacional a bordo de uma embarcação 
envolvida numa transmissão não autorizada terá juris-
dição não apenas sobre o seu próprio nacional mas tam-
bém sobre todas as outras pessoas a bordo da embarca-
ção, bem como sobre a própria embarcação.

ARTIGO 109

Transmissões não autorizadas a partir do alto mar

1. Todos os Estados devem cooperar para a repressão 
das transmissões não autorizadas efetuadas a partir do 
alto mar.

2. Para efeitos da presente Convenção, «transmissões 
não autorizadas» significa as transmissões de rádio ou 
televisão difundidas a partir de um navio ou instalação 
no alto mar e dirigidas ao público em geral com vio-
lação dos regulamentos internacionais, excluídas as 
transmissões de chamadas de socorro.

3. Qualquer pessoa que efetue transmissões não au-
torizadas pode ser processada perante os tribunais:

a) Do Estado de bandeira do navio;

b) Do Estado de registo da instalação;

c) Do Estado do qual a pessoa é nacional;

d) De qualquer Estado em que possam receber-se  
as transmissões; ou

e) De qualquer Estado cujos serviços autorizados 
de radiocomunicação sofram interferências.

4. No alto mar, o Estado que tenha jurisdição de con-
formidade com o n.º 3 poderá, nos termos do artigo 
110.o, deter qualquer pessoa ou apresar qualquer navio 
que efetue transmissões não autorizadas e apreender 
o equipamento emissor.

“O navio não tem nacionalidade”. Os Estados opu-
nham-se tradicionalmente à ideia de que um navio 
não pudesse ter nacionalidade, porque isso implicaria 
a inexistência de uma jurisdição aplicável a esse na-
vio. Isso iria contra o desejo dos Estados de garantir 
que uma conduta proibida esteja sujeita a um nível de 
jurisdição em um qualquer lugar. A visão moderna é 
que uma embarcação sem nacionalidade está sujeita 
à jurisdição de todos os Estados, embora nem todos 
os Estados concordem quanto à extensão total da ju-
risdição que possa existir. Deve referir-se, claramente, 
que as pessoas encontradas a bordo de um navio sem 
nacionalidade terão, no entanto, relação com um Es-
tado de nacionalidade em resultado da sua cidadania. 
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Além disso, a maioria dos Estados exige a existência 
de legislação nacional que fundamente as atuações de 
fiscalização relativamente a essas embarcações.

Uma embarcação pode ser tratada como não tendo 
nacionalidade quando:

(a) O capitão, ou a pessoa encarregada da em-
barcação, não apresenta, a pedido de um agente de au-
toridade, dados suficientemente demonstrativos do seu 
registo;

(b) A invocação do registo feita pelo capitão ou 
pela pessoa responsável é recusada pelo Estado cujo re-
gisto é invocado; ou

(c) O capitão, ou a pessoa responsável pela em-
barcação, apresenta dados de registo que não são, afir-
mativa ou inequivocamente, confirmados pelo Estado 
do suposto registo, ou seja, quando o Estado de bandei-
ra invocado não pode confirmar ou infirmar a invocação 
verbal de registo feito pelo capitão.

O direito de visita inclui o poder para abordar um 
navio em águas internacionais quando esse navio não 
arvora uma bandeira que indique a nacionalidade. 
Muitas vezes, a nacionalidade da embarcação pode ser 
pronta e rapidamente confirmada por uma inspeção 
dos documentos da embarcação ou por uma consul-
ta junto do Estado de bandeira invocado. Contudo, 
nem sempre é esta a situação. Algumas vezes, um na-
vio pode apresentar apenas um documento de registo 
expirado; o que não é suficiente, por si só, para pro-
var que o navio não tem nacionalidade. As embarca-
ções mãos pequenas podem não transportar, de todo, 
quaisquer documentos de registo. Neste sentido, a 
base mais segura para justificar que um navio não tem 
nacionalidade é a refutação de qualquer nacionalidade 
por parte do suposto Estado de bandeira.

O Estado que abordou o navio terá muito pouca ju-
risdição ou autoridade subsequente, assim que o Estado 
de bandeira venha a confirmar a nacionalidade. Se, no 
entanto, permanecer uma suspeita ou uma razoável in-
certeza quanto à nacionalidade, o Estado que abordou 
poderá permanecer a bordo do navio enquanto as in-
vestigações prosseguem. Alguns Estados também de-
fendem que se encontrarem uma carga de drogas ilícitas 
num navio sem bandeira durante uma abordagem para 
verificar a sua nacionalidade, podem apreender e elimi-
nar essas drogas (ver capítulo 12).

A UNCLOS também permite que um outro tipo de 
embarcação seja qualificado como navio sem nacionali-
dade. O artigo 92 determina que quando um navio na-
vegar sob duas ou mais bandeiras e as troque consoante 
as circunstâncias pode ser “considerado como um navio 
sem nacionalidade”.

ARTIGO 92

Estatuto dos navios

1. Os navios devem navegar sob a bandeira de um só 
Estado e, salvo nos casos excecionais previstos expres-
samente em tratados internacionais ou na presente 
Convenção, devem submeter-se, no alto mar, à juris-
dição exclusiva desse Estado. Durante uma viagem 
ou em porto de escala, um navio não pode mudar de 
bandeira, a não ser no caso de transferência efetiva da 
propriedade ou de mudança de registo.

2. Um navio que navegue sob a bandeira de dois ou 
mais Estados, utilizando-as segundo as suas conve-
niências, não pode reivindicar qualquer dessas nacio-
nalidades perante um terceiro Estado e pode ser consi-
derado como um navio sem nacionalidade.

“O navio tem, na realidade, a mesma nacionalidade do 
navio de guerra, embora arvore uma bandeira estrangeira 
ou se recuse a içar a sua bandeira”. Esta fundamentação 
para o direito de visita é bastante restrita. No essen-
cial, o poder para exercer o direito de visita existe nas 
seguintes situações:

(a) Um navio autorizado do Estado A encontra 
em águas internacionais um navio que arvora a bandeira 
do Estado B.

(b) No entanto, com base nas informações de que 
dispõe o Estado A, os agentes da autoridade têm suspei-
tas razoáveis de que o navio que arvora a bandeira do 
Estado B tem, na verdade, a nacionalidade do Estado A. 
Podem suspeitar, por exemplo, que a embarcação está a 
arvorar a bandeira do Estado B para levar a embarcação 
autorizada do Estado A acreditar que não tem jurisdi-
ção sobre aquela embarcação e, portanto, não a pode 
mandar parar ou abordar.

(c) Nesta situação, as autoridades do Estado A 
podem abordar o navio para determinar se é realmente 
um navio do Estado B ou se é de facto um navio com 
a nacionalidade do Estado A que está a tentar ocultar  
a sua verdadeira nacionalidade.

Se, efetivamente, a embarcação estiver a tentar 
ocultar a sua verdadeira nacionalidade, o Estado A 
pode então tomar as medidas adequadas contra essa 
embarcação, uma vez que está claramente dentro da 
jurisdição desse Estado. Se, entretanto, a embarcação 
for realmente uma embarcação com a nacionalidade 
do Estado B, o nº 3 do artigo 110 prevê que o Estado 
B possa exigir uma compensação, em nome dessa em-
barcação, ao Estado A.
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5.3    Uma “lista de verificação” para 
apurar a validade

Três conjuntos de fatores são necessários para que uma 
operação de controlo da aplicação do direito do mar 
seja considerada “válida” em termos globais:

(a) Uma suspeita sustentada de violação requer que:
(i) A jurisdição do Estado costeiro (ou 

do Estado de bandeira da embarcação 
autorizada) possa ser aplicada relativa-
mente a esse assunto; e

(ii) A violação tenha lugar numa localiza-
ção válida, isto é, num espaço no âmbi-
to do qual possa ser aplicada a legisla-
ção do Estado costeiro (ou do Estado 
de bandeira da embarcação autoriza-
da) à matéria em apreciação; 

E

(b) Haja uma ação de controlo de aplicação do direi-
to do mar permitida, o que exige que:

(i) O processo de sinalização, de paragem, 
de abordagem e a de detenção utiliza-
do pelos agentes de autoridade seja vá-
lido, em conformidade com o direito 
internacional e conforme ao disposto 
na legislação do Estado costeiro; e

(ii) Qualquer uso da força na operação de 

O QUE É NECESSÁRIO PARA QUE UMA ATUAÇÃO DE CONTROLO DA 
APLICAÇÃO DO DIREITO DO MAR SEJA CONSIDERADA LEGAL?

controlo da aplicação do direito do 
mar é válido na medida em que excede 
os limites permitidos previstos legal-
mente (ver seção 5.7);

E

(c) Uma estrutura jurisdicional válida, que exige 
que todas essas ações sejam realizadas de acordo com 
a estrutura legal que enquadra as operações de contro-
lo de aplicação do direito do mar, mais precisamente:

(i) Que apenas poderes de investigação 
devidamente atribuídos (ou seja, váli-
dos) sejam utilizados; e

(ii) Que existe uma previsão geral válida 
de jurisdição e de poderes conferida 
ao agente de autoridade de controlo da 
aplicação do direito do mar que exerce 
esses poderes.

No entanto, obedecer apenas a uma lista de veri-
ficação não garante o sucesso da atuação. Em última 
análise, isso depende da qualidade da investigação, da 
disponibilidade de provas admissíveis e suficientemen-
te relevantes para provar cada elemento da acusação 
específica e a ausência de qualquer justificação, descul-
pa ou defesa que possa afastar ou diminuir a responsa-
bilidade legal da pessoa acusada pela alegada violação. 
Ações sem fundamento legal também podem suscitar 
questões de indemnização.

UMA SUSPEITA DE VIOLAÇÃO VALIDAMENTE FUNDAMENTADA 

5.4    O objeto da violação deverá 
ser sobre uma matéria sobre o qual 
o Estado costeiro, ou o Estado de 
bandeira da embarcação autorizada, 
possa validamente suscitar e fazer 
cumprir a sua jurisdição

Conforme foi anteriormente abordado, a ação de controlo 
da aplicação do direito do mar só será válida se estiver rela-
cionada com uma matéria ou uma questão sobre a qual o 
Estado costeiro está autorizado, ao abrigo do direito interna-
cional, a regular e a criar legislação nacional. Somente se a 
conduta com a qual os agentes da autoridade se confrontam 

estiver relacionada com um dos poderes, direitos ou deveres 
que o Estado pode validamente regular no mar é que é pos-
sível suspeitar de uma “violação” da legislação desse Estado.

Além disso, não se pode suspeitar de uma violação 
da legislação relevante se o Estado costeiro, ou o Esta-
do da bandeira do navio autorizado, não tiver regula-
do de alguma forma essa questão no seu ordenamento 
jurídico nacional.

Por exemplo, se um Estado costeiro não reivindicou 
uma zona económica exclusiva e não tem leis de pesca 
que se estendam além do seu mar territorial, seria muito 
difícil que esse Estado costeiro pudesse proclamar que um 
navio de bandeira estrangeira estava a violar uma sua lei 
por estar a pescar a 100 milhas náuticas (mn) da sua costa. 
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Todavia, a forma como os poderes, direitos e deveres 
são regulados no sistema legislativo nacional é da com-
petência de cada Estado. Para alguns Estados, a questão 
precisará ser objeto de uma lei; para outros Estados, a 
regulamentação jurídica poderá incorporar aspetos do 
direito internacional, incluindo poderes, deveres e obri-
gações decorrentes do direito internacional do mar, sem 
a necessidade da emissão de leis específicas adicionais 
ou de uma atuação dos órgãos legislativos e judiciais.

5.5    A (suspeita) violação ocorre 
num local válido, ou seja, uma área 
em que a legislação desse Estado 
costeiro, ou a legislação do Estado de 
bandeira da embarcação autorizada, 
pode ser aplicada

Uma suspeita de violação só pode autorizar uma ação 
de controlo da aplicação do direito do mar se ocorrer 
(ou tiver ocorrido) num espaço marítimo em que o 
Estado costeiro, ou o Estado de bandeira da embarca-
ção autorizada, tem o poder de emitir e fazer cumprir 
a legislação existente relativamente a essa conduta. Por 
exemplo, no diagrama abaixo:

(a) Uma violação da passagem inofensiva praticada 
por um navio de bandeira estrangeira na localização da es-
trela vermelha daria origem a poderes de controlo de aplica-
ção do direito do mar do Estado costeiro, porque está den-
tro da competência do Estado costeiro regular esse tipo de 
violação no seu território marítimo. Se, no entanto, essa 
mesma violação ocorresse no local do oval verde não daria 
lugar a um poder de controlo da aplicação do direito do 
mar por parte do Estado costeiro porque o regime jurídico 
da passagem inofensiva não se aplica fora do mar territorial 
e das águas arquipelágicas, o que significa que não pode 
ser usada como base jurídica para fundamentar o poder de 
controlo da aplicação do direito do mar naquela zona;

(b) Uma violação relativamente a uma matéria fis-
cal, de emigração, sanitária ou aduaneira na localização 
do oval verde ou da estrela vermelha daria poderes à auto-
ridade policial marítima de um Estado costeiro porque 
a violação ocorreu na zona contígua, em que o Estado 
costeiro pode utilizar os seus poderes de “prevenir” 
e de “punir” essas matérias. Se, no entanto, a alegada 
violação de matérias fiscais, de emigração, sanitárias ou 
aduaneiras ocorresse no local do triângulo castanho, essa 
suposta violação não poderia fundamentar uma opera-
ção de controlo da aplicação do direito do mar porque o 
Estado costeiro não teria poder para fazer cumprir a sua 
legislação sobre estas matérias além da zona contígua, a 

menos que tivesse iniciado uma perseguição em sentido 
próprio enquanto o navio ainda estava dentro da zona 
contígua (ver abaixo);

(c) A violação de uma lei de pesca do Estado cos-
teiro na localização do triângulo castanho, do oval verde 
ou da estrela vermelha daria origem ao poder do Estado 
costeiro para o controlo da aplicação do direito do mar 
porque a pesca é uma questão que o Estado costeiro pode 
regular na sua zona económica exclusiva (dentro da qual 
o triângulo castanho e o oval verde estão localizados), bem 
como seu mar territorial (dentro do qual a estrela verme-
lha está localizada). No entanto, o Estado costeiro não 
poderia proceder genericamente à fiscalização da pesca 
no local do diamante cinzento (exceto no caso de “presen-
ça construtiva” que é descrito abaixo) porque o Estado 
costeiro não tem, em termos gerais, os poderes para fazer 
cumprir as leis de pesca da sua zona económica exclusiva 
fora dessa mesma zona económica exclusiva;

(d) Finalmente, no caso de pirataria, tanto um 
navio autorizado do Estado costeiro como um navio 
autorizado do Estado de bandeira estrangeiro teriam os 
poderes adequados a realizar uma operação de controlo 
de aplicação do direito do mar no local do losango cin-
zento, do triângulo castanho ou do oval verde. Isso porque 
a pirataria constitui um fundamento para o direito de 
visita de embarcações autorizadas por qualquer Estado, 
em qualquer parte dos oceanos, desde que fora de qual-
quer mar territorial (e das águas arquipelágicas):

(i) Se a tripulação de uma embarcação 
abordasse e assumisse o controlo de 
outra embarcação no local da estre-
la vermelha, apenas uma embarcação 
autorizada do Estado costeiro poderia 
executar p controlo da aplicação do 
direito do mar relativamente a esse in-
cidente. Isto porque ocorreu dentro 
do mar territorial desse Estado cos-
teiro e, portanto, não pode ser qualifi-
cado como “pirataria”, em conformi-
dade com a definição acolhida pela  
UNCLOS. Em vez disso, é um crime so-
bre o qual o Estado costeiro pode fazer 
valer a sua jurisdição criminal territorial 
normal (por exemplo, como roubo à 
mão armada, como tomada de reféns 
ou outras atividades semelhantes). Em 
geral, uma embarcação autorizada de 
um Estado de bandeira estrangeiro só 
seria capaz de lidar com esse crime em 
resultado de algum tipo de consenti-
mento por parte do Estado costeiro;
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(ii) Alguns Estados podem permitir tam-
bém que as suas embarcações autori-
zadas intervenham, caso se deparem 
com um ato de assalto à mão armada 
contra uma embarcação no mar terri-
torial de um outro Estado e quando 
isso seja necessário para salvar vidas; 
entretanto, tal ação pode conduzir a 
um protesto diplomático por parte do 
Estado costeiro;

(iii) Quando uma embarcação de bandeira 
estrangeira intervém no mar territorial 
de um outro Estado, o crime perma-
nece dentro da jurisdição do Estado 
costeiro, e as embarcações autorizadas 
de outros Estados de bandeira devem 
estar cientes dos potenciais riscos de 
realizar tal operação sem o consenti-
mento do Estado costeiro ou mesmo 
face à recusa de consentimento do Es-
tado costeiro.

Presença construtiva. Relativamente ao contro-
lo da aplicação do direito do mar na zona económica 
exclusiva, em particular no que diz respeito à pesca, 
existe uma doutrina amplamente difundida, mas não 

universalmente aceite, que permite ao Estado costeiro 
alargar a sua jurisdição de controlo da aplicação do di-
reito do mar para além da sua zona económica exclusi-
va. Esta doutrina surgiu da existência de situações que 
envolviam a presença de um “navio-mãe” fora da área 
sobre a qual o Estado costeiro poderia exercer jurisdi-
ção (geralmente o mar territorial) e onde esse navio-
-mãe descarregava cargas ilícitas ou contrabandeadas 
para embarcações menores que então transportavam as 
mercadorias para a costa. Como seria óbvio, o resultado 
mais eficaz para o controlo da aplicação do direito do 
mar seria apresar o navio-mãe, em alternativa às muitas 
embarcações mais pequenas. As duas situações mais co-
muns foram as seguintes:

(a) Um “navio-mãe” de pesca opera fora da zona 
económica exclusiva de um Estado costeiro, em alto 
mar, mas serve como navio de armazenamento e de 
apoio para os navios de pesca dependentes que entram 
na zona económica exclusiva para pescar ilegalmente e, 
em seguida, retornam à nave-mãe para reabastecer de 
combustível e de mantimentos e para descarregar a sua 
captura; ou

(b) O navio de pesca, embora permaneça fora da 
zona económica exclusiva, utiliza as artes de pesca den-
tro da zona económica exclusiva do Estado costeiro.

FIGURA 5.1 
PODERES PARA O CONTROLO  
DA APLICAÇÃO DO DIREITO  
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5.6    Quais são as ações permitidas 
se uma embarcação se recusar  
a parar? O direito de perseguição  
(hot pursuit)

Suponhamos que uma embarcação autorizada (ou uma 
aeronave ou veículo aéreo não tripulado; por questões 
de simplificação este Manual foca-se apenas nas embar-
cações) de um Estado costeiro deteta uma conduta sus-
peita, sobre a qual o Estado costeiro pode afirmar e fa-
zer cumprir a sua jurisdição, e que essa conduta suspeita 
ocorre num espaço marítimo onde esse Estado costeiro 
tem o direito de fazer valer e fazer cumprir essa jurisdi-
ção. Se estas duas condições prévias forem cumpridas, 
a embarcação autorizada pode mandar parar e abordar 
a embarcação suspeita, a fim de poder realizar investi-
gações adicionais. Que atitude pode o Estado costeiro 
tomar se a embarcação se recusar a parar e prosseguir 
para o alto mar?

Na situação antes descrita, o direito de perseguição 
dá à embarcação autorizada o poder de iniciar e de con-
tinuar a perseguição da embarcação suspeita.

Este direito mantém-se fora do espaço marítimo 
relevante (por exemplo, mesmo após o navio suspei-
to ter deixado a zona económica exclusiva do Estado 
costeiro) até ao ponto em que o navio suspeito entra 
no mar territorial de um outro Estado. Se a embarca-
ção autorizada conseguir parar e abordar a embarcação 
antes desse ponto, pode então continuar a investigação 
da embarcação e, se as suspeitas se confirmarem, pode 
conduzir a embarcação de volta a um porto do Estado 
costeiro para posterior investigação.

Para que a perseguição seja válida, devem ser preen-
chidas quatro condições. É importante ter em mente que, 
se a perseguição resultar numa operação de paragem e de 
busca que não atenda aos requisitos de uma perseguição 
válida, o atraso injustificado pode dar origem à obrigação 
de compensar a embarcação perseguida.

Primeiro, a perseguição deve ter sido validamente 
iniciada. Para que seja esse o caso, a perseguição deve 
atender a três requisitos:

(a) Em primeiro lugar, conforme anteriormente 
referido, o navio deve estar envolvido ou ser suspeito 
da violação de uma legislação válida do Estado costeiro 
que se aplica a esse espaço marítimo; e

(b) Em segundo lugar, a embarcação suspeita deve 
estar localizada nesse espaço marítimo específico quando 

a perseguição é iniciada, isto é, quando o sinal inicial para 
que a embarcação suspeita pare e seja abordada tenha 
sido feito pela embarcação autorizada. Para satisfazer 
este requisito, é essencial que o Estado costeiro possa de-
monstrar que a embarcação que está a perseguir envidou 
todos os esforços razoáveis para se certificar da posição 
da embarcação infratora. Com já foi referido, a única 
exceção ao requisito das embarcações estarem dentro 
da zona relevante é da “presença construtiva”. A própria 
embarcação autorizada não precisa de estar, necessaria-
mente, no espaço marítimo relevante; por exemplo, pode 
estar fora da zona económica exclusiva, mas ainda assim 
perto o suficiente da embarcação suspeita que se encon-
tra dentro da zona económica exclusiva para que os ne-
cessários sinais possam ser feitos; e

(c) A perseguição não pode começar até ter sido 
“emitido sinal de parar, visual ou auditivo [pelo navio 
autorizado do Estado costeiro], a uma distância que 
permite ao navio estrangeiro vê-lo ou ouvi-lo “ (nº 4 do 
artigo 111 da UNCLOS). Isso significa que um sinal de 
altifalante deve ser dado num alcance dentro do qual 
possa ser ouvido. Não é necessário que a embarcação 
suspeita confirme que recebeu ou compreendeu o sinal; 
na verdade, a embarcação suspeita pode muito bem ig-
norar o sinal ou responder afastando-se e rumando para 
o alto mar.

Em segundo lugar, a perseguição deve ser realizada 
por um navio autorizado. Conforme observado ante-
riormente, apenas as embarcações devidamente autori-
zadas do Estado costeiro podem realizar o controlo da 
aplicação do direito do mar e, portanto, iniciar e con-
tinuar perseguições. Neste sentido, um navio de pesca 
privado que arvora a bandeira do Estado costeiro não 
tem o poder ou a autoridade para se envolver numa si-
tuação de aplicação do direito do mar em nome desse 
Estado costeiro, podendo, em conformidade, iniciar 
ou continuar a perseguição de um navio de bandeira 
estrangeira que encontre a pescar ilegalmente na zona 
económica exclusiva do Estado costeiro.

As situações de controlo da aplicação do direito do 
mar só podem ser exercidas por embarcações devida-
mente autorizadas e por agentes da autoridade encar-
regados do controlo da aplicação do direito do mar.  
Há um debate sobre se a perseguição pode incluir o ras-
treamento por satélite e por sistemas semelhantes, na 
medida em que estes podem garantir a uma continuada 
certeza quanto à identificação e outros aspetos. 

AÇÕES INICIAIS PERMITIDAS NO CONTROLO 
DA APLICAÇÃO DO DIREITO DO MAR
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Terceiro, a perseguição, uma vez iniciada, deve ser 
contínua. Se for interrompida (por exemplo, porque o 
navio que persegue tem de responder a outras ordens 
das autoridades do Estado costeiro ou a uma situação de 
busca e de salvamento marítimo) então a perseguição 
deverá ser tida por terminada e não pode ser reiniciada.

ARTIGO 111

Direito de perseguição

1. A perseguição de um navio estrangeiro pode ser 
empreendida quando as autoridades competentes do 
Estado costeiro tiverem motivos fundados para acredi-
tar que o navio infringiu as suas leis e regulamentos. A 
perseguição deve iniciar-se quando o navio estrangeiro 
ou uma das suas embarcações se encontrar nas águas 
interiores, nas águas arquipelágicas, no mar territorial 
ou na zona contígua do Estado perseguidor, e só pode 
continuar fora do mar territorial ou da zona contígua se 
a perseguição não tiver sido interrompida. Não é neces-
sário que o navio que dá a ordem de parar a um navio 
estrangeiro que navega pelo mar territorial ou pela zona 
contígua se encontre também no mar territorial ou na 
zona contígua no momento em que o navio estrangeiro 
recebe a referida ordem. Se o navio estrangeiro se en-
contrar na zona contígua, como definida no artigo 33.º, a 
perseguição só pode ser iniciada se tiver havido violação 
dos direitos para cuja proteção a referida zona foi criada.

2. O direito de perseguição aplica-se, mutatis mutandis, 
às infrações às leis e regulamentos do Estado costeiro 
aplicáveis, de conformidade com a presente Convenção, 
na zona económica exclusiva ou na plataforma continen-
tal, incluindo as zonas de segurança em volta das instala-
ções situadas na plataforma continental, quando tais in-
frações tiverem sido cometidas nas zonas mencionadas.

3. O direito de perseguição cessa no momento em que 
o navio perseguido entre no mar territorial do seu pró-
prio Estado ou no mar territorial de um terceiro Estado.

4. A perseguição não se considera iniciada até que o 
navio perseguidor se tenha certificado, pelos meios prá-
ticos de que disponha, de que o navio perseguido ou uma 
das suas lanchas ou outras embarcações que trabalhem 
em equipa e utilizando o navio perseguido como navio 
mãe, se encontram dentro dos limites do mar territorial 
ou, se for o caso, na zona contígua, na zona económica 
exclusiva ou na plataforma continental. Só pode dar-se 
início à perseguição depois de ter sido emitido sinal de 
parar, visual ou auditivo, a uma distância que permita ao 
navio estrangeiro vê-lo ou ouvi-lo.

5. O direito de perseguição só pode ser exercido por 
navios de guerra ou aeronaves militares, ou por outros 
navios ou aeronaves que possuam sinais claros e se-
jam identificáveis como navios e aeronaves ao serviço 
de um governo e estejam para tanto autorizados.

...

8. Quando um navio for parado ou apresado fora do 
mar territorial em circunstâncias que não justifiquem o 
exercício do direito de perseguição, deve ser indemni-
zado por qualquer perda ou dano que possa ter sofrido 
em consequência disso.

No entanto, a embarcação autorizada que persegue 
pode transferir essa perseguição para outra embarcação 
(ou aeronave) autorizada desse mesmo Estado costeiro. 
Por exemplo, o navio X autorizado do Estado costeiro 
A, que iniciou a perseguição, mas está a ficar sem com-
bustível, pode entregar a perseguição ao navio Y auto-
rizado do Estado costeiro A para que X possa regressar 
ao porto. Neste caso, mesmo que X tenha transferido a 
perseguição para Y, a perseguição continua ininterrup-
tamente e, portanto, permanece válida. Alguns Estados 
afirmam também que a embarcação autorizada X pode-
ria entregar a perseguição a uma embarcação autorizada 
de outro Estado de bandeira, desde que haja um agente 
de autoridade encarregado do controlo da execução do 
direito do mar do Estado costeiro a bordo da embarca-
ção autorizada do outro Estado de bandeira.

A perseguição pode ainda ser contínua se a embar-
cação em perseguição perder de vista a embarcação 
suspeita, ainda que o contato próximo seja mantido. 
Por exemplo, se a embarcação suspeita foge, sem luzes 
à noite na esperança de escapar da embarcação que a 
persegue, mas esta mantém contato por radar com a 
embarcação suspeita, então a perseguição ainda é con-
tínua e válida.

Em quarto lugar, a perseguição termina assim que o 
navio suspeito entrar no mar territorial de um Estado 
diferente do Estado costeiro perseguidor. A perseguição 
deverá ser encerrada quando a embarcação suspeita en-
tra no mar territorial de um Estado diferente do Estado 
costeiro que a persegue. Isto acontece porque o navio 
suspeito entrou nas águas nacionais de outro Estado e, 
como tal, os poderes de atuação do Estado costeiro per-
seguidor não podem continuar a ser exercidos.

O Estado, em cujas águas nacionais o navio suspeito 
entrou (Estado B), pode dar consentimento ao Estado 
perseguidor original (Estado A) para entrar no seu mar 
territorial e continuar a perseguição.

No entanto, este direito é baseado apenas num ex-
presso consentimento do Estado B; não integra o di-
reito de perseguição. Se o Estado que persegue receber 
permissão para entrar no mar territorial de outro Es-
tado precisará confirmar com esse Estado se também 
tem permissão para abordar e apresar a embarcação 
suspeita e, seguidamente, a conduzir para o seu mar 
territorial para investigação e instauração de um pro-
cesso. O Estado que faz o pedido também precisaria 
confirmar se a sua legislação e os seus tribunais per-
mitiriam e aceitariam uma detenção realizada no ter-
ritório de um outro Estado. Alguns acordos bilaterais 
incluíram disposições que tratam deste tipo de perse-
guição e de entrada.
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5.7    Uso da força

Ao realizar operações para o controlo da aplicação do 
direito do mar, pode ser necessário o uso da força para 
fazer parar e abordar a embarcação suspeita, para a re-
vistar, para apresar a embarcação e bens, assim como 
arrestar itens que se encontrem na embarcação.

No entanto, deve-se sempre ter presente que a apli-
cação do direito do mar é uma operação de policiamen-
to, não uma operação de “tempo de guerra”. Isso signifi-
ca que as normas aplicáveis ao uso da força em conflitos 
armados não são aplicáveis. Em vez disso, são utilizadas 
as regras aplicáveis ao uso da força que se aplicam, de 
forma mais geral a todo o policiamento, o que significa 
que o nível de força usado não deve exceder o mínimo, 
razoavelmente necessário, nas circunstâncias concretas.

O uso excessivo da força pode reduzir ou afastar a 
possibilidade de as medidas tomadas poderem ser justi-
ficadas como a autodefesa ou o exercício legal de pode-
res de autoridade. Neste ponto, é fundamental reiterar 
que esta forma de legítima defesa é completamente dis-
tinta e separada do conceito de legítima defesa nacional 
que se encontra previsto no artigo 51 da Carta das Na-
ções Unidas.

Em geral, existem duas maneiras relacionadas com a 
apreciação do uso da força no controlo da aplicação do 
direito do mar: as razões justificativas do uso da força e 
o nível admissível dessa força.

Razões justificativas do uso da força. Existem dois con-
juntos de razões que podem tornar justificado o uso da 
força por agentes da autoridade encarregados de con-
trolar o cumprimento do direito do mar:

(a) Autodefesa: o uso da força que seja razoável e 
necessário nas circunstâncias de um ataque ou de ata-
que iminente contra os agentes da autoridade, ou outros 
que estes têm o direito ou o dever de proteger de tais 
danos, de modo a impedir ou a dissuadir a iminência de 
um ataque ou o ataque. Por vezes, este é referido como 
legítima defesa individual e defesa de terceiros a fim de 
distingui-la do direito de legítima defesa nacional, que é 
um conceito jurídico muito diferente e distinto.

(b) Finalidades do controlo da execução do direito do 
mar: aquelas finalidades que são autorizadas por uma lei 
ou por um regulamento pertinente do Estado do agen-
te de autoridade de controlo de aplicação do direito do 
mar e que permitem o uso da força para cumprir a tarefa 
ou a finalidade de aplicação dessa legislação. Os exem-
plos de fins de aplicação da legislação, no âmbito dos 
quais o uso da força é geralmente autorizado incluem:

(i) Parar uma embarcação suspeita;
(ii) Abordar uma embarcação suspeita;

(iii) Revistar uma embarcação suspeita, a 
sua carga e as pessoas a bordo;

(iv) Restringir ou deter pessoas a bordo da 
embarcação;

(v) Apreensão da carga ou de outros itens 
encontrados a bordo do navio (por 
exemplo, como prova);

(vi) Eliminar ou destruir certos itens encon-
trados a bordo ou existentes na embarca-
ção (por exemplo, redes que não podem 
ser recuperadas por algum motivo);

(vii) Apresar a embarcação;
(viii) Controlar a embarcação de modo a 

conduzi-la, através dos seus meios de 
propulsão ou vela, até um porto para 
investigação posterior.

Nível de força permitido. Para avaliar o nível admissí-
vel de força, os conceitos relevantes são:

(a) Ataque. Atos de violência nos quais existe 
uma expectativa razoável de que possam ocorrer mortes 
ou lesões corporais;

(b) Força não mortal. Força não destinada a, ou 
não suscetível de, causar morte ou ferimentos graves. 
Nas situações em que uma pessoa não tem uma crença, 
razoavelmente objetiva, de que uma ameaça representa 
um perigo iminente de morte ou de lesão corporal grave 
para essa ou para outras pessoas, o uso de força em legí-
tima defesa é geralmente limitado à força não mortal;

(c) Força mortal. Força destinada a, ou com 
probabilidade de, causar morte ou ferimentos graves, 
independentemente de resultar em morte ou ferimen-
tos graves. O uso de força letal em legítima defesa está 
disponível apenas em situações nas quais a pessoa tem 
uma crença razoavelmente objetiva de que uma amea-
ça representa um perigo iminente de morte ou de lesão 
corporal grave para si ou para outras pessoas.

Em geral, o uso de força letal em operações de con-
trolo da execução do direito do mar limita-se apenas a 
situações de autodefesa, na medida em que os atos de 
parar, revistar e apresar embarcações, e apreender car-
gas ou itens, geralmente não envolvem ameaça de morte 
ou de ferimentos graves para o agente de autoridade ou 
para outros. Como essa ameaça não está presente, o uso 
de força letal não é permitido. No entanto, a força não 
mortal pode ser usada para:

(a) Uma finalidade de aplicação da legislação; ou
(b) Um propósito de autodefesa onde não é ne-

cessário e permitido o uso de força letal.
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Para fins de controlo da aplicação do direito do 
mar, a menos que se verifiquem situações de autode-
fesa, o uso da força é geralmente limitado à força não 
letal. Os tipos de equipamentos e de técnicas que po-
dem ser usados no emprego de força não mortal in-
cluem gás pimenta, dispositivos de fixação da hélice, 
mangueiras de incêndio e assim por diante. No entan-
to, é importante lembrar que mesmo o uso de técnicas 
não letais e dispositivos menos letais pode criar risco 
de vida se forem usados em determinadas situações. 
Por exemplo, usar o jato de água com alta pressão de 
uma mangueira de incêndio contra uma pessoa para 
a derrubar pode facilmente ser uma situação que cria 
um claro risco de vida.

Consideremos a situação de um navio suspeito de 
pesca ilegal que se recusa a parar, depois de o navio 
encarregue de aplicar o direito do mar o ter sinalizado 
nesse sentido, em relação ao qual foram também dis-
parados tiros de advertência frente à proa para reforçar 
essa sinalização de paragem. Suponhamos que a lei apli-
cável aos agentes da autoridade permite que eles usem 
fogo direto como um aviso posterior de paragem para a 
embarcação em fuga.

Quando uma embarcação de aplicação do direito 
do mar usa a força para fazer com que uma embarcação 
suspeita se prepare para abordagem, devem tomar-se as 
medidas necessárias para evitar a produção de danos 
graves ou a morte de pessoas na embarcação. Isto ocor-
re porque, em termos gerais, apenas é permitido o uso 
de força não mortal para fazer parar uma embarcação 
suspeita em fuga; embora seja permitido o uso de força 
para obrigar uma embarcação a parar, não existe nestes 
casos uma justificação para o uso de força letal. Como 
resultado, se o fogo direto for usado, este deve ser dire-
cionado a partes da embarcação onde não seja provável 
a presença de pessoas. Em quase todas as situações, se-
ria muito perigoso fazer mira à ponte ou à área de pilo-
tagem da embarcação, pois esses serão, quase sempre, 
lugares onde podem ser encontradas pessoas quando a 
embarcação estiver no mar.

O uso da força também precisaria de ser direcionado 
e aplicado de modo que não implicasse, diretamente, 
uma situação de risco de vida. Por exemplo, a inten-
ção de fazer um buraco no casco que poderia levar ao 
naufrágio, ou o propósito de fazer explodir os barris 
de combustível no convés seria, muito provavelmen-
te, considerado como um excesso de uso de força não 
mortal. Estes usos da força seriam, presumivelmente, 
qualificados como manifestações de uso de força mortal 
porque muito provavelmente iriam causar a morte ou 
ferimentos graves.

De igual forma, quando uma embarcação é revis-
tada, o uso da força é geralmente limitado à força não 
mortal. Por exemplo, se um agente de autoridade está 
a revistar a embarcação suspeita e encontra um com-
partimento que está trancado a cadeado, é razoável 
suspeitar que uma carga ilegal ou a prova de outra 
atividade ilegal (por exemplo, peixes ilegalmente cap-
turados) está escondida atrás da porta desse compar-
timento. Se os membros da tripulação se recusarem a 
destrancar a porta, o agente de autoridade pode preci-
sar de usar da força para abrir essa porta, por exemplo, 
cortando os cadeados ou mesmo arrombando a porta. 
Este é um uso de força não mortal. Não seria permiti-
do usar de força mortal para abrir a porta porque não 
existe uma ameaça à vida.

No entanto, é importante sublinhar que quando uma 
atividade de controlo da aplicação do direito do mar 
se torna, subitamente, numa situação em que há uma 
ameaça à vida, então as regras sobre o uso da força em 
legítima defesa passam a poder ser aplicadas. Isto ocor-
re porque a situação se transformou num caso em que 
pode ser usada a legítima defesa; não porque o uso de 
força letal se tenha tornado subitamente permissível 
para o propósito original da atuação de controlo de apli-
cação do direito do mar. 

Por exemplo, suponhamos que dois membros de 
uma equipa de abordagem da polícia marítima estão 
a revistar uma parte de uma embarcação suspeita. Um 
agente de autoridade está a imobilizar um membro 
da tripulação que tentou impedir que outro agente de 
autoridade pudesse abrir uma porta para revistar um 
compartimento. Ambas as atividades – contenção e 
busca – são exercidas para fins de aplicação do direi-
to, o que significa que apenas a força não mortal seria 
permitida (por exemplo, pelo uso de ferramentas para 
violar a fechadura da porta e pela imobilização dos 
pulsos ou método similar para conter o membro da 
tripulação que não coopera). No entanto, se, de repen-
te, o membro da tripulação que está imobilizado reagir 
a essa imobilização e puxar de uma faca para atacar o 
agente de autoridade que está a tentar abrir a porta, 
então o uso de força permissível contra esse membro 
da tripulação pode transformar-se, subitamente, em 
uso de força mortal se esta for a única opção razoa-
velmente disponível. Isto não ocorre porque os agen-
tes da autoridade estão agora autorizados, devido às 
novas circunstâncias, a usar da força letal para fins de 
controlo de aplicação da lei (como a restrição). Isto 
ocorre porque a situação mudou para uma situação 
de legítima defesa, dado que existe agora uma ameaça 
iminente à vida.
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Tabela de orientação: Espaço marítimo, Matéria, Fonte do poder do Estado 
para abordar/realizar ações de controlo de aplicação do direito do mar  
(mas não contra embarcações com imunidade soberana)

Espaços marítimos Tipo de infrações
Quem pode autorizar ações de controlo 

da aplicação do direito do mar

Águas interiores 1. Infrações penais

2. Outras infrações de natureza ad-
ministrativa 

3. Algumas ações de natureza cível 

4. Ações em navios de guerra ou em 
outras embarcações autorizadas

1. Estado costeiro

2. Estado costeiro

3. Estado costeiro

4. Estado de bandeira

Mar territorial / águas arquipelági-
cas (geralmente 0-12 mn e dentro 
das linhas de base arquipelágicas)

1. Infrações penais confinadas à 
embarcação

2. Infrações penais cujas conse-
quências se estendam ao Estado 
costeiro / afetam a paz, a ordem ou 
a segurança do Estado costeiro

3. Assuntos regidos por um regime 
obrigatório do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas nos termos do 
capítulo VII da Carta

1. Estado de bandeira

2. Estado costeiro

3. Estado autorizado (i.e. terceiro 
Estado/Estado vizinho)

Zona contígua fora do mar territorial 
(geralmente 12 mn adicionais fora 
do mar territorial: 12-24 mn)

1. Matérias relacionadas com le-
gislação fiscal, de emigração, sani-
tária e aduaneira

2. Outros assuntos

1. Estado costeiro

2. Estado de bandeira

Zona económica exclusiva fora do 
mar territorial (geralmente 188 mn 
adicionais, além do limite exterior 
do mar territorial)

1. Questões de recursos naturais 

2. Outros

1. Estado costeiro

2. Estado de bandeira

Alto mar/águas internacionais (ge-
ralmente todas as águas além dos 
mares territoriais; além das 12 mn)

1. Situações do artigo 110

2. Matérias regidas por um regime 
obrigatório do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas nos termos do 
capítulo VII da Carta

3. Outros assuntos

1. Estado autorizado

2. Estado autorizado

3. Estado de bandeira

5.8    Estudos de caso sobre o uso da 
força para a controlo da aplicação do 
direito do mar 

O I’m Alone. O I’m Alone era uma escuna canadiana de 
madeira. Em 1929, na época do incidente, estava sujei-
to a um tratado de 1924, celebrado pelos Estados Uni-
dos da América e pelo Reino Unido da Grã-Bretanha 
e Irlanda do Norte, e que abrangia os navios canadia-
nos. O I’m Alone estava envolvido no contrabando de 
álcool para os Estados Unidos da América, em flagrante 

violação das leis de proibição em vigor na época. Este 
tratado baseou-se num mar territorial de três milhas 
náuticas para os Estados Unidos da América, e incluía  
disposições em resultado das quais os navios canadia-
nos estavam sujeitos à jurisdição dos Estados Unidos 
da América em relação a questões alfandegárias a “uma 
hora de distância de navegação” da costa, ou seja, até 
cerca de 12 milhas náuticas.

Agentes de autoridade dos Estados Unidos da Amé-
rica, a bordo de dois navios autorizados do seu Estado, 
suspeitaram que o I’m Alone descarregava álcool em 



CRIMINALIDADE MARÍTIMA: MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA CRIMINAL70

barcos menores que, então, transportavam esse álcool 
para a costa do Louisiana. Os agentes de autoridade dos 
Estados Unidos da América asseguraram que a descarga 
tinha ocorrido dentro da zona de controlo alfandegário 
prevista, a uma hora de distância de navegação da costa. 
Em conformidade, os navios autorizados perseguiram o 
I’m Alone até cerca 200 mn da costa e, de seguida, dis-
pararam contra o navio, provocando o seu naufrágio.  
O I’m Alone afundou e um membro da tripulação morreu.

De acordo com o tratado, foi realizado um inquérito 
conjunto pelos Estados Unidos da América e o Reino 
Unido. Em termos de operações de controlo da aplica-
ção do direito do mar, o inquérito apurou o seguinte:

(a) A perseguição foi iniciada de uma forma válida. 
O facto de o I’m Alone estar fora do mar territorial de 3 mn 
não era relevante porque o fator relevante era o I’m Alone 
estar dentro da zona de controlo alfandegário a uma hora 
de distância de navegação. Esta confirmação significava 
que as embarcações autorizadas dos Estados Unidos da 
América estavam legalmente autorizadas a iniciar a perse-
guição porque o I’m Alone era suspeito de violar a legisla-
ção relevante que se aplicava nessa zona em particular. Por-
tanto, as embarcações autorizadas dos Estados Unidos da 
América dispunham do poder necessário para fazer cum-
prir essa legislação, naquela zona e contra aquela embar-
cação. Para o efeito, as embarcações autorizadas podiam, 
de facto, iniciar a perseguição e continuá-la em alto mar.

(b) O uso da força, incluindo disparar contra 
uma embarcação suspeita em fuga, era um poder vá-
lido para a aplicação do direito relevante. No entanto, 
o uso da força com a intenção de afundar a embar-
cação suspeita não tinha sido considerado para os 
fins previstos de aplicação da legislação relevante1. 

O Red Crusader. Este incidente, que ocorreu em 
1961, envolveu a perseguição de um arrastão escocês 
(Red Crusader) suspeito de pescar ilegalmente dentro 
de uma zona de pesca das Ilhas Faroé, espaço que um 
tratado concluído entre o Reino Unido e a Dinamarca 
(que detinha poderes de vinculação externa em relação 
às Ilhas Faroé) tinha reservado para os pescadores lo-
cais. A zona desde as linhas de base das Ilhas Faroé até 
cerca de 6 mn tinha sido reservada apenas para os pes-
cadores das Ilhas Faroé, enquanto a zona desde o limite 
das 6 mn até ao limite de 12 mn seria aberta também a 
pescadores britânicos.

Inicialmente, o navio dinamarquês autorizado (Niels 
Ebbesen) tinha sinalizado o arrastão numa posição dentro 

1 Para mais pormenores sobre o incidente I’m Alone, aconselha-
-se a consulta de: “Claim of the British Ship ‘I’m Alone’ v. Estados 
Unidos”, American Journal of International Law, vol. 29, nº 2, 1935, pp. 
326-331.

da zona das 6 mn. O arrastão parou, foi abordado e de-
pois ordenado que seguisse o Niels Ebbesen de volta ao 
porto, para uma investigação mais aprofundada. Contu-
do o Red Crusader (com dois marinheiros dinamarque-
ses a bordo para auxiliar a navegação) inverteu a marcha 
e rumou à Escócia. O Niels Ebbesen perseguiu o navio e, 
após adequada sinalização e tiros de aviso, disparou dire-
tamente contra o navio. Os tiros foram diretamente di-
recionados ao radar, ao mastro e à haste (proa). Por fim, 
alguns navios de guerra do Reino Unido chegaram ao 
local e assistiram o Nils Ebbesen a recuperar os seus dois 
marinheiros. No entanto, o Niels Ebbesen não foi capaz de 
colocar um novo grupo de abordagem no Red Crusader, 
e o arrastão prosseguiu o regresso ao porto na Escócia.  
O Niels Ebbesen seguiu-o, mas não entrou no mar territo-
rial do Reino Unido e acabou por ser instruído a regressar.

Como consequência do incidente, uma comissão 
britânico-dinamarquesa foi constituída para investigar 
o assunto. Nem todas as conclusões da comissão foram 
aceites universalmente.  No entanto, relativamente às ope-
rações de aplicação do direito do mar, as conclusões e os 
resultados relevantes desse inquérito foram os seguintes:

(a) O facto de o Niels Ebbesen estar fora da zona rele-
vante quando, pela primeira vez, sinalizou o Red Crusader 
não afetou a validade da operação de sinalização, paragem 
e abordagem, nem afetou a validade da subsequente perse-
guição rumo ao alto mar quando o Red Crusader inverteu 
a marcha em fuga. A principal questão jurisdicional era de-
terminar se a embarcação suspeita estaria dentro da zona 
relevante. Não era importante saber se a embarcação auto-
rizada estava dentro ou fora da zona relevante, desde que 
os requisitos para a perseguição (como sinalização num al-
cance onde pudesse ser visto/ouvido) fossem respeitados.

(b) O uso de tiros de advertência e a subsequen-
te escalada para o uso do fogo direto foram atos vá-
lidos de uso da força na aplicação do direito do mar. 

(c) No entanto, quando for utilizado fogo di-
reto contra uma embarcação suspeita, este deverá 
ser precedido de aviso expresso da sua utilização. 

(d) Além disso, o uso de fogo direto deve ser cui-
dadosamente utilizado para que não haja ameaça à vida2.

The MV Saiga. Este incidente ocorrido 1997 foi apre-
ciado pelo Tribunal Internacional do Direito do Mar 
(ITLOS). Envolveu um petroleiro, com a bandeira de 
São Vicente e as Granadinas, que fornecia combustível 

2 Para mais informação sobre o incidente do Red Crusader, con-
sultar “Investigation of certain incidents affecting the British trawler 
Red Crusader: Report of 23 March 1962 of the Commission of En-
quiry established by the Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and the Government of the Kingdom 
of Denmark on 15 November 1961”, Reports of International Arbitral 
Awards, vol. XXIX, pp. 521-539.
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para navios de pesca na parte sul da zona económica 
exclusiva da Guiné, mas muito além de 24 mn das li-
nhas de base guineenses (e, portanto, manifestamente 
fora de qualquer alegada zona contígua válida). A Gui-
né, no entanto, reivindicou uma “zona alfandegária” de 
200 mn, na qual era uma infração fornecer combustível 
sem pagar os impostos e taxas guineenses. Embarcações 
autorizadas guineenses aproximaram-se e dispararam 
contra o MV Saiga, inclusive apontando à ponte.

Ao abordar o navio, os agentes de autoridade gui-
neenses encarregados de aplicar o direito do mar usa-
ram a força e causaram danos significativos, tendo dois 
tripulantes do MV Saiga ficado feridos durante a abor-
dagem. O MV Saiga foi conduzido a um porto guineen-
se, onde o comandante e parte da tripulação foram pro-
cessados, condenados por delitos aduaneiros e presos, 
além de ter sido decretada a apreensão do navio e da 
sua carga.

A questão foi apresentada ao ITLOS, com o Estado 
de bandeira a solicitar a pronta libertação do navio e a 
devida compensação. O Tribunal decidiu que o navio 
devia ser libertado e ser pago algum tipo de indemniza-
ção. Em termos de operações de controlo da aplicação 
do direito do mar, as principais conclusões e resultados 
relevantes deste caso foram as seguintes:

(a) A perseguição e a abordagem do MV Saiga 
não foram válidas desde o início porque a legislação na-
cional que estava, supostamente, a ser aplicada não era 

aquela que se poderia aplicar validamente nessa área.  
A justificação estava em a aplicação das leis alfandegárias 
nacionais ser apenas permitida se a embarcação suspeita 
estivesse na zona contígua (até às 24 mn) ou se estives-
se na zona contígua quando uma perseguição válida foi 
iniciada. Com efeito, não existe nenhum fundamento no 
direito do mar que permita a um Estado costeiro aplicar 
a sua legislação alfandegária até 200 mn a contar das suas 
linhas de base.

(b) O nível de força usado não era o permitido.  
O nível de força permitido para fins de aplicação da le-
gislação seria a força não letal. Além disso, o uso da for-
ça na aplicação do direito do mar está sujeito ao requisi-
to da utilização de níveis mínimos de força e só pode ser 
escalado se as circunstâncias o exigirem. Isso significa 
que o recurso ao uso da força só pode ter lugar após 
outras medidas de advertência menos severas, como os 
tiros de aviso, terem sido usadas e falharem. Além disso, 
quando o uso da força se torna inevitável, não se deve ir 
além do que é razoável e necessário nas circunstâncias 
concretas. Finalmente, o uso da força para fins de apli-
cação do direito do mar deve ser realizado de forma a 
garantir que a vida não seja colocada em perigo.

(c) Os requisitos para a perseguição, segundo o 
artigo 111 da UNCLOS, são cumulativos, o que signi-
fica que todas as etapas devem ser respeitadas e todos 
os requisitos preenchidos para que a perseguição seja 
(e permaneça) válida3.

3 Para mais informação sobre o incidente do MV Saiga, ver: Tri-
bunal Internacional do Direito do Mar, The M/V “Saiga” (No. 2) Case 
(Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea), Julgamento de 1 de julho 
de 1999. 
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UM ENQUADRAMENTO JURISDICIONAL VÁLIDO

5.9    Os poderes de investigação

Um enquadramento jurisdicional válido exige que as 
operações de controlo da aplicação do direito do mar 
sejam conduzidas em conformidade com a legislação 
que as regula. Um aspeto fundamental para assegurar 
uma estrutura jurisdicional válida é que os agentes da 
autoridade que controlam a aplicação do direito do mar 
atuem apenas de acordo com os poderes de investiga-
ção que lhe são conferidos.  

O controlo da aplicação do direito do mar é comparável 
à investigação de um crime em terra, na medida em que 
os agentes da autoridade apenas podem usar os poderes de 
investigação, os processos e os procedimentos que lhes são 
atribuídos por lei. Quando os agentes da autoridade cum-
prem os protocolos e os processos previstos, a prova obtida 
como resultado da sua atuação tem uma maior probabili-
dade de ser admissível em tribunal que irá  apreciar o caso.

Tal como a polícia em terra deve ter poderes especí-
ficos para recolher provas, entrevistar testemunhas ou 
deter suspeitos, os agentes da autoridade no controlo da 
aplicação do direito do mar devem ter poderes seme-
lhantes para usar no mar.

5.10    Jurisdição e poderes adequados

É insuficiente a existência apenas de uma legislação que 
permita e regule a recolha de prova ou a detenção de 
suspeitos no mar, ou que trate dos muitos outros ele-
mentos e aspetos que são necessários a fazer cumprir 
efetivamente a legislação no mar. É também necessário 
garantir que os agentes da autoridade que serão obri-
gados a usar esses poderes recebam uma autorização 
específica para o fazer. Por outras palavras, deve existir 
uma concessão geral válida de jurisdição e de poderes 
aos agentes da autoridade que exercem esses poderes.

Por exemplo, suponhamos que um Estado tenha 
uma legislação relativa aos poderes da polícia que pre-
veja todos os poderes e os processos de investigação a 
serem usados por essa polícia. Consideremos que essa 
lei é aplicável à “polícia do Estado” e preveja a sua apli-
cação “dentro do território do Estado”.

Se a entidade que controla a aplicação do direito 
do mar no âmbito desse Estado for, na verdade, uma 

organização separada da polícia que atua no território 
terrestre do Estado, como a guarda costeira, então o fato 
de a legislação relativa aos poderes da polícia ser espe-
cificamente reservada a essa força policial pode excluir 
a guarda costeira do recurso a esses poderes. Esse tam-
bém pode ser o caso de um Estado onde o controlo da 
aplicação do direito do mar é realizada pela marinha.

As entidades de controlo da aplicação do direito do 
mar de um Estado devem ter poderes equivalentes aos 
atribuídos às forças policiais que atuam em terra. Os Es-
tados devem garantir que uma lei, regulamento, decreto 
ou outra fonte de direito adequada conceda, especifi-
camente, aos agentes da autoridade responsáveis pelo 
controlo da aplicação do direito do mar (por exemplo, 
aos membros da guarda costeira) aos mesmos poderes 
e autorizações de atuação que tenham sido previstos 
no âmbito da legislação relativa aos poderes de polícia. 
Se isto não for concretizado de modo válido, quaisquer 
ações levadas a cabo pelos agentes da autoridade encarre-
gados do controlo da aplicação do direito do mar podem 
ser ilegais ou vir a ter uma relevância menor num proces-
so, ou qualquer prova por eles recolhida ser considerada 
inadmissível.

Um Estado deve assegurar igualmente que as suas leis 
sobre os poderes policiais permitam o policiamento de 
condutas não apenas no território terrestre e nas águas 
nacionais do Estado, mas identicamente em águas interna-
cionais onde a sua legislação se pode aplicar (por exemplo, 
na zona económica exclusiva relativamente à pesca e o alto 
mar no que diz respeito à pirataria). Sem esses poderes os 
agentes da autoridade de um Estado podem ser impedidos 
de realizar operações de controlo da aplicação do direito do 
mar para além do limite das 12 mn do seu mar territorial.

Nestes termos, é importante confirmar que os agen-
tes da autoridade encarregados do controlo da aplica-
ção do direito do mar estejam devidamente autorizados 
para realizar as necessárias operações de policiamento. 
No entanto, é também vital que os poderes conferidos 
para essas operações de policiamento tenham sido le-
galmente estendidos de forma a cobrir os espaços ma-
rítimos para além do mar territorial, relativamente às 
infrações e condutas relativamente às o Estado pode 
exercer jurisdição em águas internacionais.
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CAPÍTULO 6

Direitos humanos
no espaço marítimo
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1.

2.

3.

4.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

Violações de direitos humanos ocorrem no espaço marítimo. Os Estados estão 
vinculados às suas obrigações de direitos humanos no mar, embora as concretas 
condições de aplicação possam ser diferentes no mar e em terra.

Os Estados de bandeira têm o dever de respeitar e de proteger os direitos humanos 
a bordo dos navios que arvoram a sua bandeira e quando conduzem operações de 
controlo da aplicação do direito do mar. Os Estados costeiros também são obrigados  
a respeitar e a proteger os direitos humanos nas suas águas nacionais e a exercer  
um controlo efetivo sobre pessoas ou embarcações no mar.

A proteção dos direitos humanos no espaço marítimo exige que o direito do mar  
e o direito internacional dos direitos humanos sejam aplicados em simultâneo. 

Os direitos laborais são frequentemente protegidos como direitos humanos, mas o direito 
laboral aplica-se apenas a “trabalhadores”. O direito do trabalho também se aplica no mar.
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CONCEITOS-CHAVE

OBRIGAÇÕES NEGATIVAS DE DIREITOS HUMANOS: O dever dos Estados de respeitar os direitos 
humanos e de se absterem de interferir no gozo dos direitos humanos.

OBRIGAÇÕES POSITIVAS DE DIREITOS HUMANOS: O dever dos Estados de proteger indivíduos e 
grupos de abusos por parte de outros indivíduos.

JURISDIÇÃO NO DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS: A jurisdição em relação 
aos direitos humanos no direito internacional não está claramente definida. São usadas cláusulas 
jurisdicionais em tratados internacionais de direitos humanos para definir o fim e o âmbito de 
aplicação de cada tratado.

OBRIGAÇÕES ERGA OMNES: Obrigações erga omnes são aquelas devidas por um Estado para 
com a comunidade internacional como um todo. Devido à importância dos direitos envolvidos, todos 
os Estados têm interesse jurídico na sua proteção. Estas obrigações distinguem-se daquelas que 
surgem em relação apenas a outro Estado.
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INTRODUÇÃO

Ocorrem, regularmente, violações de direitos humanos 
no espaço marítimo. Diferentes grupos de pessoas po-
dem ser expostos a violações de direitos humanos no 
espaço marítimo, incluindo, mas não se limitando a:

(a) Marinheiros: os marinheiros podem estar sujeitos 
a abusos, discriminação, lesões ou morte a bordo de navios;

(b) Pescadores: os pescadores podem ser sujeitos 
a abusos a bordo dos barcos de pesca bem como num 
contexto mais amplo de operações de pesca;

(c) Migrantes e refugiados: as pessoas que tentam 
fugir dos seus países a bordo de embarcações, correndo o 
risco de afogamento. Uma vez intercetados, podem ser ile-
galmente repatriados para os Estados de origem, onde po-
dem enfrentar tortura, perseguição ou julgamentos ilegais;

(d) Suspeitos de crimes: as pessoas suspeitas de 
envolvimento em atividades ilegais no mar, tais como 
pirataria, tráfico de drogas, tráfico de pessoas ou pesca 
ilegal, podem enfrentar violações dos direitos humanos 
durante operações de aplicação do direito do mar. O uso 
da força, a prisão, a detenção e a acusação de pessoas de-
tidas no mar podem interferir com direitos humanos;

(e) Passageiros: os passageiros podem ser alvo de 
ataques ou maltratos a bordo de navios.

Os direitos humanos que podem ser violados no es-
paço marítimo incluem:

(a) O direito à vida;
(b) O direito a não ser sujeito a tortura, maus-tra-

tos ou tratamento degradante, incluindo a não devolu-
ção e a expulsão coletiva;

(c) O direito a não ser sujeito a escravidão;
(d) O direito à liberdade e à segurança;
(e) O direito a um julgamento justo;
(f) O direito a não ser sujeito a discriminação;
(g) O direito ao trabalho e um tratamento justo 

no trabalho;
(h) O direito à liberdade de expressão.

Os Estados têm obrigações negativas e positivas de 
direitos humanos. As obrigações negativas de direitos hu-
manos impõem aos Estados a obrigação de respeitar os 
direitos humanos e de se abster de os violar. As obrigações 
positivas de direitos humanos exigem que os Estados pro-
tejam os direitos humanos. O que requer que os Estados 
tomem medidas razoáveis para prevenir as violações de 
direitos humanos, para proteger os indivíduos da violên-
cia ilegal de outros indivíduos e para investigar as violações 
dos direitos humanos. Tal como sucede em terra, os Esta-
dos têm obrigações de direitos humanos no mar, embora 
as concretas condições de aplicação no mar possam, por 
vezes, diferir do modo como devem ser respeitadas em 
terra. Por exemplo, a conceção de um tempo razoável de 
detenção, antes de apresentar um suspeito a uma autorida-
de judicial adequada, pode ser diferente no mar e em terra. 

O desenvolvimento de obrigações positivas em maté-
ria de direitos humanos é relevante para a proteção dos 
direitos humanos no espaço marítimo. Muitas das vio-
lações de direitos humanos no mar são perpetradas por 
atores não-estatais. Crimes como a pirataria, o tráfico de 
pessoas, o terrorismo e a pesca ilegal são cometidos por 
atores não-estatais e representam ameaças significativas 
aos direitos humanos. A natureza complexa das indús-
trias marítimas pode também complicar a proteção dos 
direitos humanos no mar. As condições a bordo dos 
navios e o tratamento de marinheiros e pescadores, por 
exemplo, podem ser efetivamente desconhecidas para os 
Estados de bandeira. Uma forma de garantir que os di-
reitos humanos das pessoas no espaço marítimo sejam 
suficientemente protegidos é contar com as obrigações 
positivas impostas aos Estados de bandeira. Por meio de 
regulamentação, fiscalização e monitorização, os Estados 
podem exercer o seu dever de prevenir, terminar, investi-
gar e, quando apropriado, remediar as violações dos direi-
tos humanos no espaço marítimo.
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Todos os nove principais tratados de direitos huma-
nos e os seus protocolos, bem como outras convenções 
relevantes, aplicam-se aos Estados, embora alguns te-
nham maior relevância do que outros no espaço maríti-
mo. Apresentamos os seguintes exemplos:

• Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados e 
o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados
• Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial
• Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políti-
cos (PIDCP)
• Pacto Internacional sobre os Direitos Económi-
cos, Sociais e Culturais
• Convenção sobre a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação contra as Mulheres
• Convenção contra a Tortura e Outros Trata-
mentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou De-
gradantes e o Protocolo Opcional à Convenção 
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 
Cruéis, Desumanas ou Degradantes
• Convenção sobre os Direitos da Criança
• Convenção Internacional sobre a Proteção dos 
Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e 
Membros das Suas Famílias
• Convenção Internacional para a Proteção de Todas 
as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados
• Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência

Muitos tratados regionais de direitos humanos tam-
bém são aplicáveis no mar, como por exemplo:

• Convenção Interamericana de Direitos Humanos
• Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 
do Homem e das Liberdades Fundamentais (CEDH)
• Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
• Carta Árabe dos Direitos Humanos

6.1    Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar e Direitos 
Humanos

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar (UNCLOS) não contém referências explícitas 
aos direitos humanos e não prevê a sua proteção. Isto 
acontece porque a UNCLOS foi negociada para forne-
cer uma estrutura de promoção e de facilitação do uso 
pacífico dos oceanos, principalmente através da deli-
mitação marítima. Assim sendo, os direitos humanos 
não se encontravam na agenda dos negociadores. Além 
disso, o desenvolvimento progressivo de instrumentos 
e dos debates sobre direitos humanos ainda estava num 

estágio inicial quando os trabalhos preparatórios para a 
futura UNCLOS estavam a ser concluídos.

No entanto, a UNCLOS reconhece a importância 
de proteger os indivíduos no mar. As disposições para 
assistência a pessoas ou navios em perigo (artigo 98), 
o dever de libertar prontamente embarcações e tripu-
lações (artigo 292) e as restrições à aplicação de penas 
de prisão por pesca e violações de poluição (artigos 73 e 
230), são exemplos de como a UNCLOS procura limitar 
os poderes de atuação dos Estados no mar, a fim de pro-
teger os indivíduos e os Estados de bandeira.

O Tribunal Internacional do Direito do Mar (ITLOS) 
também afirmou “que considerações de humanidade de-
vem ser aplicadas no direito do mar como o são em outras 
áreas do direito internacional” (Caso M/V Saiga (No. 2)). 
O ITLOS esclareceu ainda que “se necessário, pode ter-se 
em consideração o direito internacional geral em relação 
aos direitos humanos, a fim de determinar se a atuação de 
aplicação da lei, como a abordagem, a apreensão e o apre-
samento de [um navio] e a prisão e detenção daqueles a 
bordo [é] razoável e proporcionada” (Caso Arctic Sunrise). 
No entanto, estas disposições e referências, já não forne-
cem pormenores e enquadramento adequado para en-
tender as muitas formas pelas quais os direitos humanos 
podem ser violados no mar. A UNCLOS não pode ser in-
terpretada isoladamente, e a proteção dos direitos huma-
nos no mar exige que a UNCLOS e o direito internacional 
dos direitos humanos sejam aplicados em simultâneo.

6.2    Jurisdição ao abrigo 
da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar e do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos

Num contexto marítimo, está perfeitamente estabeleci-
do que os Estados exercem jurisdição a bordo de em-
barcações que arvoram as suas bandeiras e quando con-
duzem operações de controlo da aplicação do direito do 
mar. Esta abordagem está em consonância com o artigo 
94 da UNCLOS, que reitera o dever dos Estados de ban-
deira de efetivamente exercerem jurisdição e controlo 
nas questões administrativas, técnicas e sociais sobre os 
navios que arvoram a sua bandeira.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 94

Deveres do Estado de bandeira

1. Todo o Estado deve exercer, de modo efetivo, a sua 
jurisdição e o seu controlo em questões administrati-
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De acordo com o direito internacional dos direitos 
humanos, os Estados são obrigados a salvaguardar os 
direitos humanos das pessoas sob a sua jurisdição. Em-
bora a jurisdição não esteja estritamente definida no 
direito internacional dos direitos humanos, as normas 
relativas ao âmbito de aplicação dos tratados de direitos 
humanos são usadas para esclarecer quando os Esta-
dos exercem jurisdição para os efeitos de cada tratado.  
As referências a “território”, encontradas em algumas 
das cláusulas jurisdicionais do direito internacional dos 
direitos humanos, afirmam que os Estados devem pro-
teger os direitos das pessoas que se encontrem no seu 
território. Além disso, existem ainda instrumentos de 
direito internacional dos direitos humanos e interpreta-
ções que indicam que os Estados também permanecem 
vinculados a certas obrigações de direitos humanos 
quando exercem jurisdição extraterritorial. De seguida, 
apresentamos alguns exemplos de cláusulas jurisdicio-
nais de instrumentos de direitos humanos e a sua apli-
cação no mar.

A Convenção sobre a Escravatura de 1926  
e o Protocolo Adicional à Convenção  
das Nações Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional relativo  
à Prevenção, à Repressão  
e à Punição do Tráfico de Pessoas,  
em especial de Mulheres e Crianças 

As situações de escravatura estão definidas na Conven-
ção sobre a Escravatura de 1926. O Protocolo para a 
Prevenção, a Repressão e a Punição do Tráfico de Pes-
soas, em especial de Mulheres e Crianças, que comple-
menta a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional, também aborda as moder-
nas configurações da escravatura.

A proibição da escravatura é uma obrigação erga 
omnes e vincula todos os Estados, independentemente 
de terem ou não ratificado as convenções relevantes. 
Exige-se que os Estados proíbam e previnam a escrava-
tura, incluindo os navios que arvoram a sua bandeira. 
De acordo com o artigo 110 da UNCLOS, os agentes 
da autoridade encarregados do controlo da aplicação do 
direito do mar podem abordar um navio em alto mar 
para verificar o direito de arvorar a sua bandeira, quan-
do tiverem motivos razoáveis para suspeitar que o navio 
está envolvido no tráfico de escravos. Podemos encon-
trar mais pormenores no capítulo 5, seção 5.2.

vas, técnicas e sociais sobre navios que arvorem a sua 
bandeira.

2. Em particular, todo o Estado deve:

a) Manter um registo de navios no qual figurem 
os nomes e as características dos navios que arvorem 
a sua bandeira, com exceção daqueles que, pelo seu re-
duzido tamanho, estejam excluídos dos regulamentos 
internacionais geralmente aceites; e

b)  Exercer a sua jurisdição de conformidade com 
o seu direito interno sobre todo o navio que arvore a sua 
bandeira e sobre o capitão, os oficiais e a tripulação, 
em questões administrativas, técnicas e sociais que se 
relacionem com o navio.

CONVENÇÃO SOBRE A ESCRAVATURA DE 1926

ARTIGO 1º

Para os fins da presente Convenção, fica entendido que:

1.º A escravatura é o estado ou condição de um indivi-
duo sobre o qual se exercem todos ou quaisquer atribu-
tos do direito de propriedade.

2.º O tráfico dos escravos compreende qualquer ato de 
captura, aquisição ou cessão dum individuo com o fim 
de o reduzir à escravatura; qualquer ato de aquisição 
de um escravo com o fim de o vender ou trocar; qual-
quer ato de cessão por venda ou troca de um escravo 
adquirido com o fim de ser vendido ou trocado, assim 
como em geral qualquer ato de comércio ou de trans-
porte de escravos.

...

ARTIGO 3º

As Altas Partes contratantes obrigam-se a tomar todas 
as medidas necessárias a fim de impedir e reprimir o em-
barque, o desabordageme transporte dos escravos nas 
suas águas territoriais, assim como, em geral, em todos 
os navios que arvorem as suas respetivas bandeiras.

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA TRANSNACIONAL 
RELATIVO À PREVENÇÃO, À REPRESSÃO E À PUNIÇÃO DO 
TRÁFICO DE PESSOAS, EM ESPECIAL DE MULHERES E CRIANÇAS

ARTIGO 3º (a)

Definições

Para efeitos do presente Protocolo:

a) Por «tráfico de pessoas» entende-se o recru-
tamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou 
o acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao 
uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à 
fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situa-
ção de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pa-
gamentos ou benefícios para obter o consentimento de 
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Convenção contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 
ou Degradantes

Os Estados têm a obrigação de proibir a tortura e punir 
todos os atos de tortura a bordo de um navio registado 
nesses Estados e em todos os navios que arvoram a sua 
bandeira. A proibição da tortura também é uma obriga-
ção erga omnes e vincula todos os Estados, e também - 
para muitos Estados - é considerada uma norma jus cogens 
relativamente à qual nenhuma derrogação é permitida.

Convenção Europeia dos Direitos Humanos 

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem inter-
pretado a CEDH como aplicável a bordo de navios que 
arvoram bandeira de Estados do Conselho da Europa.  
O Tribunal esclareceu também que os direitos da Con-
venção podem ser “divididos e ajustados” de acordo 
com as circunstâncias particulares de uma atividade 
extraterritorial. Isto implica que os Estados não têm 
o dever de proteger todo o conjunto de direitos re-
conhecidos pela Convenção quando agem extrater-
ritorialmente, mas que as suas obrigações de direitos 
humanos dependem do controlo que possam exercer 
extraterritorialmente.

CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTRAS PENAS OU 
TRATAMENTOS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES

ARTIGO 5º

1. Os Estados partes deverão tomar as medidas neces-
sárias para estabelecer a sua competência relativamente 
às infrações previstas no artigo 4º nos seguintes casos:

Sempre que a infração tenha sido cometida em qual-
quer território sob a sua jurisdição ou a bordo de uma 
embarcação ou navio registados nesse Estado;

...

CONVENÇÃO EUROPEIA DOS DIREITOS HUMANOS

ARTIGO 1°

Obrigação de respeitar os direitos humanos 

As Altas Partes Contratantes devem garantir a todos os 
direitos e liberdades, definidos na Seção I desta Con-
venção, dentro da sua jurisdição.

PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

ARTIGO 2º

1. Cada parte no presente Pacto compromete-se a 
respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se en-
contrem nos seus territórios e estejam sujeitos à sua 

uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins 
de exploração. A exploração deverá incluir, pelo me-
nos, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, a escravatura ou práticas similares à escra-
vatura, a servidão ou a extração de órgãos;

Pacto Internacional de Direitos Civis
e Políticos

O Comité de Direitos Humanos interpretou o nº 1 do ar-
tigo 2 do PIDCP como aplicável a todos, independente-
mente da sua nacionalidade. O Comité também concluiu 
que os Estados devem respeitar e garantir que os direitos 
consagrados no Pacto se apliquem “a todas as pessoas que 
possam estar no seu território e a todas as pessoas sujeitas 
à sua jurisdição” (Comentário Geral nº 31).

jurisdição os direitos reconhecidos no Pacto, sem qual-
quer distinção, derivada, nomeadamente, de raça, de 
cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política, ou 
de qualquer outra opinião, de origem nacional ou social, 
de propriedade ou de nascimento, ou de outra situação. 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres aplica-se a mulheres 
em todas as circunstâncias, inclusive a bordo de navios. 
De acordo com a Organização Internacional Marítima, 
as mulheres representam, em estimativa, apenas dois 
por cento da força mundial de trabalho marítimo. O pa-
pel do Comité para a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher continua relevante 
nos casos de violações de direitos humanos com uma 
dimensão de género, como a falta de licença de mater-
nidade, a mortalidade materna ou a violência doméstica 
entre casais casados a bordo de navios.

Uma leitura conjunta da UNCLOS e dos instrumen-
tos de direito internacional dos direitos humanos con-
duz a que os Estados costeiros têm jurisdição nas suas 
águas interiores, nas suas águas arquipelágicas e nos 
mares territoriais, e são obrigados a proteger os direitos 
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humanos das pessoas a bordo de navios localizados 
nessas águas. No entanto, a jurisdição dos Estados cos-
teiros é limitada pela jurisdição exclusiva dos Estados 
de bandeira, que são responsáveis por fazer cumprir 
as normas de direitos humanos a bordo dos navios.

Os Estados de bandeira que procedem a operações 

de fiscalização fora do mar territorial devem também 
cumprir as suas obrigações de direitos humanos quan-
do exercem um controlo efetivo. O caso, que se apresen-
ta abaixo, explica quando os agentes da autoridade estão 
a exercem jurisdição extraterritorial e são obrigados a 
respeitar os direitos humanos.

EXEMPLO: J.H.A. V. SPAIN, CAT/C/41/D/323/2007 (21 NOVEMBRO 2008), COMUNICAÇÃO N.º 323/2007 RELACIONADA  
COM A CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTO OU PENAS CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES
Foi apresentada uma queixa por um dos migrantes resgatados pelo rebocador espanhol de resgate Luz de Mar nas 
Ilhas Canárias, em resposta a um pedido de socorro após o seu barco, o Marine I, ter emborcado. As autoridades espa-
nholas iniciaram negociações diplomáticas com a Mauritânia e o Senegal relativamente ao destino dos migrantes, que 
permaneceram oito dias a bordo do navio na costa da Mauritânia. O queixoso, juntamente com outros 22 migrantes, 
recusou-se a ser repatriado e permaneceu a bordo do navio. Queixou-se, inter alia, de violações dos artigos 1º e 16 
da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, devido às más 
condições de detenção a bordo do navio.

Embora se tenha chegado à conclusão de que a denúncia era inadmissível porque o denunciante não tinha locus standi 
naquelas circunstâncias, o Comité contra a Tortura rejeitou o argumento da Espanha de que não tinha jurisdição sobre 
os denunciantes porque as violações ocorreram fora do seu território. O Comité declarou que a jurisdição de um Es-
tado parte se refere a qualquer território no qual ele exerce, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, o controlo 
efetivo de jure ou de facto, de acordo com o direito internacional. Esta jurisdição deve incluir também situações nas 
quais um Estado parte exerça, direta ou indiretamente, o controlo de facto ou de direito sobre as pessoas detidas. Nes-
te caso, a Espanha manteve o controlo sobre as pessoas que estavam a bordo do Marine I desde o momento em que a 
embarcação foi resgatada e durante todo o processo de identificação e de repatriação e, como resultado, as supostas 
vítimas estavam sob a jurisdição da Espanha.

EXEMPLO: FATOU SONKO V. ESPANHA CAT/C/47/D/368/2008 (20 FEVEREIRO 2012), COMUNICAÇÃO N.º 368/2008 RELACIONADA  
COM A CONVENÇÃO CONTRA A TORTURA E OUTROS TRATAMENTOS OU PUNIÇÕES CRUÉIS, DESUMANOS OU DEGRADANTES
A queixosa, Fatou Sonko, uma cidadã senegalesa residente em Espanha, apresentou uma queixa, por violação dos 
artigos 1º e 16 da Convenção, em nome do seu falecido irmão, Lauding Sonko. O seu irmão, juntamente com mais três 
migrantes vindos da África, tentou entrar na cidade de Ceuta nadando ao longo da costa. Cada migrante tinha um bote 
e um fato de mergulho. Foram intercetados por uma embarcação da guarda civil espanhola e levados para as águas 
territoriais de Marrocos, onde foram obrigados a saltar para a água. Antes disso, os oficiais da Guarda Civil tinham 
perfurado os botes dos dois migrantes do sexo masculino, mas não o da mulher. O Sr. Sonko afirmou que não sabia 
nadar, mas ainda assim, foi forçado a mergulhar pelos oficiais da Guarda Civil. O Sr. Sonko debateu-se para se manter 
à tona, e um dos polícias saltou para a água para o ajudar. No entanto, ao chegar à costa e apesar dos esforços do 
oficial para ressuscitar o Sr. Sonko, ele acabou por morrer.

6.3    Os direitos humanos na 
jurisprudência relativa ao mar

Os tribunais e os comités de direitos humanos têm 
interpretado amplamente normas de aplicação jurisdi-
cional dos tratados de direitos humanos. As questões 
apreciadas pelos tribunais e pelos órgãos dos tratados 
referem-se a como esses instrumentos se aplicam no 
mar, e não a saber se se aplicam no mar.

No entanto, precisamente devido à natureza do direi-
to internacional dos direitos humanos e ao fato de estar 
em presença de uma ampla gama de interpretações por 
parte dos Estados, tanto em termos gerais, como à for-
ma como se aplicam no mar, a parte seguinte do presen-
te capítulo fornecerá uma série de exemplos de casos re-
lacionados com a interpretação e a implementação dos 

direitos humanos em relação a marinheiros, pescadores, 
migrantes e suspeitos de crimes no mar. Este conjunto 
de exemplos são agrupados com foco nas seguintes 
questões: tortura; não-devolução e expulsão coletiva; 
direito à liberdade; os direitos das crianças; e protestos 
pacíficos no mar.

Tortura

Podem ocorrer diversos tipos de atos de maus-tratos e 
de tortura a bordo de um navio contra marinheiros, pes-
cadores, refugiados e passageiros ou durante operações 
de controlo da aplicação do direito do mar. Os agentes 
da autoridade têm o dever de prevenir e proteger os in-
divíduos de atos de tortura no mar.
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Não-devolução e expulsão coletiva

A não-devolução e a proibição de expulsão coletiva 
de estrangeiros são princípios fundamentais do direi-
to dos refugiados e dos direitos humanos. Os Estados 

O direito à liberdade

A prisão, detenção, transferência e julgamento de suspeitos 
de crimes no mar interferem com o seu direito à liberdade. 
Dados os desafios práticos de garantir uma supervisão judi-
cial eficaz para suspeitos de crimes presos no mar, o direito à 

e os agentes de autoridade responsáveis pela aplicação 
do direito do mar devem considerar, cuidadosamente, 
o princípio de não-devolução e a proibição de expulsão 
coletiva quando intercetam indivíduos no mar, como 
mostramos nos seguintes exemplos.

liberdade tem chamado a atenção dentro da jurisprudência 
de direitos humanos. Embora os órgãos de direitos humanos 
tenham reconhecido os desafios que os agentes de autorida-
de de controlo da aplicação do direito do mar enfrentam, ao 
prender e deter indivíduos no mar, foi reiterado que o direi-
to à liberdade continua a ser relevante no espaço marítimo.

EXEMPLO: HIRSI JAMAA V. ITÁLIA – 27765/09 [2012] CEDH 1845
A Marinha italiana intercetou um barco que transportava cidadãos da Somália e da Eritreia e enviou-os de volta para a 
Líbia. Os requerentes argumentaram que devolvê-los à Líbia, sem examinar o seu caso, expô-los a um risco de maus-
-tratos e representou uma expulsão coletiva. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem concluiu que os requerentes se 
encontravam na jurisdição da Itália para efeitos do artigo 1.º da CEDH. O Tribunal reiterou que os Estados que exercem 
controlo efetivo sobre uma embarcação, devem garantir os direitos e liberdades relevantes para a situação das pessoas 
a bordo dessa embarcação. Consequentemente, a Itália violou o artigo 3º da CEDH dado que existia um real risco de os 
requerentes serem submetidos a tortura na Líbia. A remoção foi considerada de natureza coletiva e em violação do artigo 
4.º do Protocolo n.º 4 da CEDH, uma vez que os requerentes não tinham sido submetidos a qualquer procedimento de 
identificação pelas autoridades italianas. O que implicou também a violação do artigo 13 da CEDH porque os requerentes 
foram privados de qualquer recurso para apresentar queixa, nos termos dos artigos 3º e 4º do Protocolo n.º 4 da CEDH, 
e para obter uma completa e rigorosa avaliação dos seus pedidos, antes da medida de remoção ter sido aplicada.

EXEMPLO: SHARIFI E OUTROS V. ITÁLIA E GRÉCIA – 16643/09 – [2014] CEDH 1115
A guarda costeira italiana intercetou os navios que transportavam os requerentes, pouco antes de chegarem a vários 
portos daquele país, tendo sido, imediatamente, encaminhados para a Grécia. O Tribunal Europeu dos Direitos do Ho-
mem reiterou que os Estados de bandeira não podem expulsar coletivamente os estrangeiros intercetados a bordo dos 
navios (artigo 4.º do Protocolo n.º 4). Os Estados de bandeira podem também violar o artigo 3º da CEDH quando inter-
cetam indivíduos no mar e prontamente os reencaminham para um país onde correm um verdadeiro risco de tortura.

A importância deste caso decorre de o Tribunal ter enfatizado que os Estados estão vinculados às obrigações assumi-
das no âmbito da CEDH mesmo quando estão a operar no mar, mesmo quando essas operações estão a ser prosse-
guidas em cumprimento de deveres resultantes do direito da União Europeia. 

EXEMPLO: O CENTRO DE DIREITOS HUMANOS HAITIANO ET AL. V. ESTADOS UNIDOS, CASE 10.675, RELATÓRIO N.º 51/96, INTER-AM.C.H.R. OEA/
SER.L/V/II.95 DOC. 7 REV. AT 550 (1997)
A petição foi apresentada por organizações não governamentais que contestaram a interdição de migrantes indo-
cumentados do Haiti quando tentaram entrar nos Estados Unidos da América. A interdição em alto mar foi baseada 
em entrevistas muito curtas, ou mesmo em qualquer entrevista, antes que os migrantes fossem devolvidos ao Haiti.  
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos determinou que os Estados Unidos da América tinham jurisdição 
sobre os migrantes e concluiu que, ao intercetá-los no mar e ao remetê-los para o Haiti sem considerar os seus pedi-
dos de asilo, os Estados Unidos da América violaram o direito dos migrantes à vida, liberdade e segurança e igualdade 
perante a lei, bem como o direito de recorrer aos tribunais e de pedir e receber asilo.

O Comité reiterou que a jurisdição de um Estado Parte inclui qualquer território onde esse Estado Parte exerce, direta 
ou indiretamente, no todo ou em parte, o controlo efetivo de jure ou de fato, de acordo com o direito internacional. Por 
conseguinte, concluiu-se que os oficiais da Guarda Civil exerciam o controlo sobre as pessoas a bordo da embarcação 
e eram, portanto, os responsáveis pela sua segurança. O Comité concluiu também que a sujeição do Sr. Sonko ao 
sofrimento físico e mental antes da sua morte, violava o artigo 16 da Convenção. Embora esse pedido não tenha sido 
apresentação pela Sra. Sonko, o Comité também concluiu que a falta de uma investigação sobre os indícios de maus-
-tratos por parte das autoridades da Espanha era uma violação do artigo 12 da Convenção.
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Os direitos das crianças

Os direitos da criança no mar têm chamado a aten-
ção nos julgamentos de pirataria devido ao número 
de menores envolvidos neste tipo de crime, bem 

como na dificuldade em determinar a idade dos 
presos. No entanto, a vulnerabilidade de crianças e 
dos jovens no mar requer uma atenção especial em 
todas as operações de controlo da aplicação do di-
reito do mar.

EXEMPLO: A ARBITRAGEM ARCTIC SUNRISE (HOLANDA V. RUSSIA) PCA CASO NO. 2014-02
A 18 de setembro de 2013, ativistas do Greenpeace, a bordo do Arctic Sunrise, com a bandeira da Holanda, tentaram 
aceder à plataforma de petróleo Prirazlomnaya, que operava dentro da zona económica exclusiva da Federação Russa, 
em protesto contra as atividades das empresas petrolíferas nas águas árticas. Apesar dos esforços das autoridades 
da Federação Russa para alertar o navio contra a entrada na zona de segurança, abordaram o navio e detiveram a sua 
tripulação. Os ativistas foram levados para o porto de Murmansk, onde foram acusados de crimes graves. Os Países 
Baixos argumentaram, inter alia, que a abordagem e a detenção violaram o artigo 9º do PIDCP (o direito à liberdade e 
segurança) e o nº 2 do artigo 12 (o direito de deixar o país). O Tribunal reconheceu que não tinha jurisdição para deci-
dir sobre a aplicação do PIDCP, mas observou que consideraria o direito internacional dos direitos humanos a fim de 
determinar se a abordagem, o apresamento e a detenção do Arctic Sunrise, bem como a prisão das pessoas a bordo, 
eram razoáveis e proporcionais. O Tribunal concluiu que as autoridades da Federação Russa não tinham a base legal 
para abordar, investigar, inspecionar e apreender o navio, e para prender as pessoas a bordo, sem o consentimento 
do Estado de bandeira, violando o nº 2 do artigo 56, o nº 1 do artigo 58, o nº 2 do artigo 58, a alínea a) do nº 1 do artigo 
87 e o nº 1 do artigo 92 da UNCLOS.

EXEMPLO: MEDVEDYEV E OUTROS V. FRANÇA – 394/03 [2010] CEDH 384
Forças navais francesas intercetaram um navio cambojano, o Winner, suspeito de contrabando de drogas, com o con-
sentimento do Camboja. Os que estavam a bordo permaneceram confinados no Winner até serem levados para França, 
onde foram processados treze dias depois. A tripulação queixou-se de uma violação do nº 1 do artigo 5º da CEDH, 
artigo que determina que a privação de liberdade é permitida apenas de acordo com um procedimento previsto por lei. 
Alegaram também uma violação do nº 3 do artigo 5 da CEDH, que exige que qualquer pessoa privada da sua liberdade 
seja imediatamente presente a uma autoridade judicial. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos considerou que os 
requerentes estavam dentro da jurisdição da França para os fins do artigo 1º da CEDH, dado que os agentes franceses 
exerceram controlo total e exclusivo sobre o Winner e a sua tripulação, pelo menos de facto, desde o momento de sua 
intercetação, de forma contínua e ininterrupta, até que a tripulação fosse julgada em França. Consequentemente, o 
Tribunal considerou que a França violou o nº 1 do artigo 5º da CEDH porque a prisão da tripulação carecia de base le-
gal, uma vez que o Camboja não fazia parte da Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
e Substâncias Psicotrópicas de 1988, nem da UNCLOS. No entanto, o Tribunal não encontrou uma violação do nº 3 do 
artigo 5 da CEDH, uma vez que o requisito da “prontidão” deve ser apreciado tendo em consideração as circunstâncias 
totalmente excecionais de transferência de suspeitos do alto mar para um porto.

EXEMPLO: HASSAN E OUTROS V. FRANÇA – 46695/10 AND 54588/10 [2014] CEDH 1355
Os requerentes eram três cidadãos da Somália detidos pela marinha francesa nas águas territoriais da Somália.  
Em seguida, foram colocados sob guarda militar numa fragata da Marinha francesa por menos de 24 horas, até que a 
sua transferência para a França, para serem processados por atos de pirataria, foi aprovada pelo governo da Somália. 
Após a chegada a França, os três requerentes permaneceram sob custódia por mais dois dias, antes de serem pre-
sentes a um juiz. Os requerentes queixaram-se da inexistência de base jurídica para a detenção (nº 1 do artigo 5.º da 
CEDH) e de não terem sido, imediatamente, apresentados perante um juiz (nº 3 do artigo 5.º da CEDH).

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos concordou com os requerentes. Verificou-se que a prisão destes cidadãos 
da Somália foi baseada na Resolução 1816 (2008) do Conselho de Segurança. No entanto, a lei aplicável no momento 
em apreciação, à situação das pessoas detidas pelas forças francesas por atos de pirataria em alto mar, não incluía 
qualquer regra que definisse as condições de privação de liberdade que lhes seriam, posteriormente, impostas en-
quanto aguardavam a comparência perante a competente autoridade legal. Essa omissão foi considerada uma viola-
ção do nº 1 do artigo 5º da CEDH. O Tribunal também concluiu que, embora a transferência de suspeitos de piratas da 
Somália para a França envolvesse circunstâncias excecionais, o atraso apresentar os suspeitos de pirataria perante 
um juiz em França violava o nº 3 do artigo 5º da CEDH, uma vez que não foi utilizada para dar às autoridades a opor-
tunidade de aprofundar as suas investigações, com o objetivo de apresentar acusações formais contra os suspeitos.
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EXEMPLO: SAYID V. R (SCA 2 OF 2011) [2013] SCCA 24 (06 DEZEMBRO 2013)
O caso foi um recurso interposto por um cidadão da Somália que foi preso e condenado por pirataria. O único funda-
mento do recurso dizia respeito à duração da pena. No entanto, os juízes das Ilhas Seychelles anularam a condenação 
com base na idade do recorrente, argumentando o seguinte:

“[5] Antes de considerarmos este recurso, queremos deixar registado que estamos um tanto consternados com o 
facto de que o Tribunal, por sua própria volição, teve de levantar a questão das disposições da Lei da Criança. A nossa 
intervenção neste caso é permitida ao abrigo dos números 1 e 3 do artigo 31 das Regras do Tribunal de Recurso das 
Seychelles de 2005. Não podemos entender como as acusações foram feitas contra um grupo de crianças com idades 
entre 13 e 16 anos sem aconselhamento jurídico, nem sem o juiz do julgamento tenha chamando a atenção para as 
disposições da Lei da Criança. Estas são infrações penais graves, mas esta grave omissão não pode ser tolerada pelo 
mais alto tribunal e tribunal de último recurso nas Seychelles, cujo dever é zelar para que os direitos das pessoas 
acusadas, direitos protegidos pela Constituição, sejam respeitados e que a justiça seja feita, especialmente, quando o 
recorrente, como neste caso, é um jovem vulnerável”.

EXEMPLO: WOMEN ON WAVES E OUTROS V. PORTUGAL [2011] CEDH 1693
Em 2004, três associações enviaram o navio Borndiep para Portugal, onde o aborto era ilegal, com o objetivo de utilizar 
o navio para diversas atividades de promoção da descriminalização do aborto no porto português da Figueira da Foz.  
O governo de Portugal tomou conhecimento do planeamento destas atividades e bloqueou a entrada do navio nas 
águas territoriais. Ao avaliar se o artigo 10.º da CEDH, sobre o direito à liberdade de expressão, e o artigo 11, sobre o 
direito à liberdade de reunião e associação, foram violados pela recusa de entrada no mar territorial, o Tribunal Eu-
ropeu dos Direitos Humanos considerou que o mar territorial era um espaço público e aberto. Embora o governo de 
Portugal pudesse ponderar a limitação do acesso ao mar territorial, neste caso não tinha motivos para o fazer, sendo 
que considerar que as atividades violariam a legislação sobre o aborto e, portanto, autorizavam que fosse negada a 
entrada em águas territoriais era uma violação da Convenção.

EXEMPLO: TRIBUNAL DISTRITAL DE AMSTERDÃO, CAPRICORN E OUTROS V. GREENPEACE INTERNACIONAL E OUTROS,  
JULGAMENTO DE 9 DE JUNHO DE 2011, 491901 / KG ZA 11-870 PEE/PV
O caso foi apresentado contra o Greenpeace, por protestar perto das plataformas de petróleo, por empresas que ex-
ploravam plataformas de petróleo na zona económica exclusiva da Gronelândia. Embora o Tribunal tenha prestado 
atenção ao direito do Greenpeace de protestar pacificamente e chamar a atenção do público para o risco das ativida-
des de perfuração, ordenou ao Greenpeace que se abstivesse de entrar na zona de segurança de 500 metros das duas 
plataformas. A razão era que a Capricorn tinha também um legítimo interesse num ambiente de trabalho seguro, em 
particular neste caso, uma vez que envolvia atividades de alto risco e alto custo que poderiam ter lugar apenas durante 
um período limitado de tempo.

Manifestação pacífica no mar

O direito de manifestação deriva do direito à liberdade 
de expressão e de reunião, e é um uso legítimo do mar 
ao abrigo da liberdade de navegação. Com o aumento de 
protestos ambientais no mar, a proteção desse direito tem 

6.4    Direitos laborais

Os direitos laborais também podem ser aplicados no 
mar, sendo importante que os responsáveis pela apli-
cação do direito do mar estejam informados destes di-
reitos e, sempre que necessário, monitorem e relatem 
padrões laborais precários e violações das convenções 
do trabalho a bordo dos navios.

chamado a atenção de tribunais nacionais e internacio-
nais. A jurisprudência relevante mostra que a manifesta-
ção no mar é um direito protegido pelo direito interna-
cional, mas pode ser sujeito a limitações por uma série 
de razões como, por exemplo, quando o seu exercício 
interfere na segurança da navegação ou das instalações.

Muitos destes direitos laborais são direitos huma-
nos e também estão protegidos por tratados de direitos 
humanos. Por exemplo, o Pacto Internacional sobre 
Direitos Económicos, Sociais e Culturais, protege di-
reitos como o direito ao trabalho e o tratamento jus-
to no trabalho (artigos 6º e 7º). No entanto, os direi-
tos laborais são distintos, pois aplicam-se apenas aos 
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“trabalhadores”, o que significa que os direitos laborais 
no mar serão reconhecidos e protegidos apenas para 
aqueles que trabalham no mar.

Em 1998, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) adotou a Declaração sobre os Princípios e Direitos 
Fundamentais no Trabalho, comprometendo todos os 
Estados Membros a promover e a proteger quatro ca-
tegorias de princípios e direitos, independentemente da 
ratificação de outras convenções laborais. Essas quatro 
categorias principais incluem:

•  A liberdade de associação e o reconhecimento  
 efetivo do direito à negociação coletiva
•  A supressão do trabalho forçado ou compulsório
•  A abolição do trabalho infantil
•  A eliminação da discriminação em relação ao  
 emprego e ocupação
Existem também oito convenções fundamentais da 

OIT, assim como convenções de trabalho específicas 
para quem trabalha no mar. Estas são:

Convenções fundamentais

• Convenção sobre Liberdade de Associação e  
 Proteção do Direito de Organização, de 1948  
 (n.º 87)

•  Convenção sobre o Direito de Organização e  
 Negociação Coletiva, de 1949 (nº 98)

•  Convenção sobre o Trabalho Forçado, de 1930  
 (nº 29)

•  Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado,  
 de 1957 (n.º 105)

•  Convenção da Idade Mínima, de 1973 (n.º 138)

•  Convenção sobre as Piores Formas de Trabalho  
 Infantil, de 1999 (n.º 182)

•  Convenção da Igualdade de Remuneração, de  
 1951 (n.º 100)

•  Convenção sobre Discriminação (Emprego e  
 Ocupação), de 1958 (n.º 111)

Convenções sobre Trabalhadores Marítimos

Disposições Gerais

•  Convenção sobre Navegação Mercante (Padrões  
 Mínimos), de 1976 (n.º 147)

•  Protocolo de 1996 à Convenção da Marinha  
 Mercante (Padrões Mínimos), de 1976

•  Recomendação sobre a Navegação Mercante  
 (Melhoria de Padrões), de 1976 (n.º 155)

•  Convenção de Documentos de Identidade dos  
 Trabalhadores Marítimos (Revista), de 2003  
 (n.º 185)

•  Convenção do Trabalho Marítimo, de 2006  
 (MLC, 2006)

Proteção de crianças e jovens

•  Recomendação sobre Proteção de Jovens  
 Trabalhadores Marítimos, de 1976 (n.º 153)

Formação e orientação profissional

•  Recomendação sobre Formação Profissional  
 (Trabalhadores Marítimos), de 1970 (n.º 137)

•  Recomendação sobre Formação Profissional  
 (Trabalhadores Marítimos), de 1946 (n.º 77)

Acesso ao emprego

•  Convenção de Recrutamento e Colocação de  
 Trabalhadores Marítimos, de 1996 (nº 179)

•  Convenção de Recrutamento e Colocação de  
 Trabalhadores Marítimos de 1996 (n.º 186)

•  Recomendação sobre Emprego de Trabalhadores  
 Marítimos (Desenvolvimentos Técnicos), de  
 1970 (nº 139)

Condições gerais de emprego

•  Convenção sobre Licença Anual Paga de  
 Trabalhadores Marítimos, de 1976 (n.º 146)

•  Convenção sobre Repatriação de Trabalhadores  
 Marítimos (Revista), de 1987 (n.º 166)

•  Recomendação sobre Repatriação de Trabalhadores  
 Marítimos, de 1987 (n.º 174)

•  Convenção sobre Horas de Trabalho de  
 Trabalhadores Marítimos e Tripulação de  
 Navios, de 1996 (n.º 180)

•  Recomendação sobre Salários, Horas de  
 Trabalho de Trabalhadores Marítimos e  
 Tripulação dos Navios, de 1996 (n.º 187)

•  Recomendação sobre Repatriação (Comandantes  
 de Navios e Aprendizes), de 1926 (n.º 27)

• Recomendação sobre Salários, Horas de Trabalho  
 e Pessoal (Marítimos), de 1958 (n.º 109)

Segurança, saúde e bem-estar

•  Convenção sobre o Bem-Estar dos Trabalhadores  
 Marítimos, de 1987 (n.º 163)
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•  Recomendação sobre o Bem-Estar dos  
 Trabalhadores Marítimos, de 1987 (n.º 173)

•  Convenção de Proteção à Saúde e Assistência  
 Médica (Trabalhadores Marítimos), de 1987  
 (n.º 164)

Segurança no emprego

• Convenção sobre a Continuidade de Emprego 
(Marítimos), de 1976 (n.º 145)

• Recomendação sobre a Continuidade de Emprego 
(Marítimos), de 1976 (n.º 154)

Segurança social

•  Convenção sobre Segurança Social (Marítimos)  
 (Revista), de 1987 (n.º 165)

Inspeções

•  Convenção sobre a Inspeção do Trabalho  
 (Marítimos), de 1996 (n.º 178)

•  Recomendação sobre a Inspeção do Trabalho  
 (Marítimos), de 1996 (n.º 185)

•  Recomendação sobre a Inspeção do Trabalho  
 (Marítimos), de 1926 (n.º 28)

Convenções aplicáveis a pescadores

•  Convenção relativa ao Trabalho no Sector da  
 Pesca, de 2007 (n.º 188)

•  Recomendação relativa ao Trabalho no Sector  
 da Pesca, de 2007 (n.º 199)

•  Convenção sobre o Alojamento das Tripulações  
 (Pescadores), de 1966 (n.º 126)

•  Recomendação sobre o Trabalho no Sector da  
 Pesca, de 2005 (n.º 196)

A principal convenção da OIT para os trabalhado-
res marítimos é a Convenção do Trabalho Marítimo 
de 2006, que estabelece os direitos dos marítimos a 
condições dignas de trabalho. O artigo II define marí-
timo como “qualquer pessoa que esteja empregada ou 
contratada ou trabalhe em qualquer capacidade a bor-
do de um navio ao qual esta Convenção se aplica”. A 
Convenção do Trabalho Marítimo estabelece requisitos 
mínimos para quase todos os aspetos das condições de 
trabalho e da vida dos marítimos, incluindo práticas de 
recrutamento e colocação, condições de emprego, ho-
ras de trabalho e descanso, repatriação, férias anuais, 

pagamento de salários, acomodação, instalações recrea-
tivas, alimentação e fornecimento de alimentação, pro-
teção à saúde, segurança e saúde ocupacional, assistên-
cia médica, serviços de bem-estar em terra e proteção 
social.

De acordo com a OIT, em meados de 2018, 86 Es-
tados membros tinham ratificado a Convenção, o que 
resultou numa regulamentação de 91% da frota maríti-
ma mundial.

Em novembro de 2017, entrou em vigor a Conven-
ção da OIT sobre Trabalho na Pesca nº 188 de 2007, 
que estabelece as normas básicas de trabalho decente 
na indústria pesqueira.

Esta Convenção estabelece requisitos vinculativos 
em relação ao trabalho a bordo de navios de pesca, in-
cluindo segurança ocupacional, saúde e cuidados médi-
cos no mar e em terra, períodos de descanso, acordos de 
trabalho escritos e segurança social.

Semelhante aos seus deveres relativos a direitos hu-
manos, os Estados de bandeira têm o dever de proteger os 
direitos laborais no mar, atendendo aos requisitos e con-
dições mínimas introduzidas pelas convenções laborais.

6.5    Desafios na proteção de direitos 
humanos no mar

Relatórios

Frequentemente, as violações de direitos humanos no 
mar não são denunciadas. O acesso a mecanismos de 
denúncia e de investigação de queixas, enquanto se 
está no mar, pode ser desafiante e os abusos de direitos 
humanos podem passar despercebidos e impunes. Isto 
significa que devem ser implementados melhores me-
canismos de denúncia e de vigilância, de modo a per-
mitir que as vítimas de violações dos direitos humanos 
denunciem abusos e tenham direito a indemnizações.

Estados de bandeira

Embora atores estatais e não estatais possam interferir 
no gozo e no exercício dos direitos humanos no mar, 
somente os Estados podem ser responsabilizados pela 
sua proteção ou pela falta dela. Os Estados de bandeira 
desempenham, portanto, um papel importante na pro-
teção dos direitos humanos a bordo dos navios. Como 
resultado, a proteção dos direitos humanos no mar de-
pende da disposição dos Estados de bandeira, incluindo 
os Estados que operam registos abertos, de aplicar e de 
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monitorar as normas de direitos humanos e laborais a 
bordo dos seus navios. O seu não cumprimento pode 
prejudicar, significativamente, a proteção dos direitos 
humanos no mar.

Operações marítimas

A jurisdição exclusiva dos Estados de bandeira a bor-
do das suas embarcações não permite a paragem e 

busca ou intercetação de embarcações para fiscalizar 
a maioria dos direitos humanos e das normas labo-
rais, embora as previsões constantes do artigo 110, 
e os direitos do Estado costeiro na zona económica 
exclusiva possam permitir, por exemplo, abordagem 
que podem também servir, indiretamente, para tais 
fins. Não obstante, cabe aos Estados considerar no-
vos mecanismos que promovam ainda mais a coope-
ração e a comunicação para lidar com as violações de 
direitos humanos no mar.
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CAPÍTULO 7

Realização de operações
de abordagem, buscas

e apreensão
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1.

2.

3.

4.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

A abordagem de uma embarcação com bandeira estrangeira constitui uma interferência 
na liberdade normal de navegação ou outras formas de passagem legal, de acordo com 
o direito do mar, e é uma violação das prerrogativas e da jurisdição soberana do Estado 
de bandeira. Consequentemente, a abordagem só deve ser realizada com base em 
poderes que válida e legalmente o permitam.

As operações de abordagem devem ser planeadas com antecedência. Os procedimentos 
operacionais padrão que estabelecem as ações a serem tomadas, em caso de incidentes 
ou ocorrências prováveis ou possíveis (por exemplo, a necessidade de dominar alguém) 
também devem ser desenvolvidos, aprovados e comunicados antes das operações  
e modificados e adaptados à medida que a abordagem vai acontecendo. Por vezes,  
os procedimentos operacionais padrão podem ser descritos como, ou acompanhados 
por, táticas, técnicas e processos. 

A proteção e a segurança são prioridades durante a operação de abordagem.  
Os agentes da autoridade responsáveis pelo controlo da aplicação do direito do mar são 
responsáveis não apenas pela segurança e a proteção da sua própria equipa e unidade, 
mas também pela segurança e a proteção daqueles que estão sob o seu controlo, como 
a tripulação e os passageiros a bordo da embarcação detida.

As regras sobre o uso da força devem ser desenvolvidas, autorizadas e totalmente 
entendidas com antecedência.
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CONCEITOS-CHAVE

ABORDAGEM: Operação na qual uma equipa de agentes da autoridade aborda um navio no mar, 
seja em águas nacionais ou internacionais. A abordagem deve ser realizada em conformidade com 
os poderes pertinentes e de acordo com a legislação nacional e o direito internacional aplicáveis 
que identifiquem os fundamentos jurídicos que estão na base da operação. A abordagem deve 
também ter em conta considerações de proteção e de segurança, bem como o seu propósito e a 
questão da jurisdição.

REGRAS PARA O USO DA FORÇA: Normas emitidas pelos órgãos do Estado para regular o 
uso da força numa operação de aplicação do direito do mar. Na aplicação do direito do mar, as 
normas sobre o uso da força são uma expressão de como as operações são reguladas pelas 
legislações nacionais e pelo direito internacional, orientadas pelas políticas e prioridades de 
aplicação do direito do mar, bem como uma manifestação das capacidades de aplicação desse 
enquadramento jurídico. 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO: Procedimentos descritos em documentos escritos 
que regulam todos os aspetos de uma operação conduzida no mar, desde a preparação da abordagem 
até a recolha e entrega das provas apreendidas ou das pessoas sob custódia às autoridades 
competentes.
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INTRODUÇÃO

As operações no mar exigem normalmente que os agentes 
da autoridade encarregues da aplicação do direito do mar 
abordem, procedam a buscas e, se necessário, apreendam 
possíveis provas em embarcações suspeitas, quer da pró-
pria nacionalidade dos agentes da autoridade, quer com 
bandeira de outros Estados. Conforme referido nos capí-
tulos 3 e 4, apenas as embarcações do Estado e agentes da 
autoridade que atuam na sua capacidade oficial, podem 
envolver-se em operações de aplicação do direito do mar.

A abordagem em embarcações com bandeira es-
trangeira deve ser realizada de acordo com os poderes 

conferidos aos agentes da autoridade em cada um dos 
diferentes espaços marítimos.

Uma vez iniciada a operação de abordagem, os po-
deres para proceder a buscas dependem da base jurídica 
para efetuar a abordagem. Se a abordagem estiver a ser 
conduzida no âmbito dos poderes de uma entidade do 
Estado que a está a efetuar, serão seguidos os procedi-
mentos e o enquadramento legal desse Estado.

Se a abordagem for realizada com o consentimento 
do Estado de bandeira, as condições desse consenti-
mento também regerão a operação de abordagem.

FIGURA 7.1 
ENQUADRAMENTO DA ABORDAGEM, DAS BUSCAS E APREENSÓES 

ABORDAGEM DE
UM NAVIO DE BANDEIRA 

ESTRANGEIRO

BUSCAS APREENSÕES

Consentimento do Estado 
de bandeira, autorização 
do próprio Estado (isto é, 
na zona económica exclusiva) 
ou outra fundamentação 
jurídica com base na legislação 
nacional ou no direito 
internacional (como o artigo 
110 da UNCLOS)

Se a abordagem é realizada 
sem o consentimento 
do Estado de bandeira, 
é necessária uma autorização 
legal (como um mandado) para 
a realização das buscas, 
expressa em ordens 
operacionais ou emitida ad hoc, 
pela autoridade nacional 
competente quando isso 
for permitido pelo 
direito internacional

Se forem encontradas 
provas de crime: apreensão 
a ser feita de acordo com 
os procedimentos nacionais 
ou (se for o caso, por exemplo, 
na pirataria) de acordo com 
os procedimentos do Estado 
que virá previsivelmente 
a julgar o caso 

Se forem encontradas provas 
de crime: apreensão de acordo 
com o Estado de bandeira e em 
conformidade com os seus 
próprios procedimentos 
nacionais ou os procedimentos 
do Estado de bandeira, 
conforme tenha acordado

Sem provas de crime: 
sem apreensão

Sem provas de crime: 
sem apreensão

Se a abordagem é realizada 
com o consentimento 
do Estado de bandeira, 
as permissões e as limitações 
dessa busca também devem ser 
acordadas como parte 
dessa autorização
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O poder para apreender provas, de acordo com a 
legislação nacional, é geralmente confiado a certas au-
toridades policiais. Embora não exista um “padrão” 
internacional sobre como as provas devem ser apreen-
didas e tratadas, é essencial o conhecimento do sistema 
jurídico do Estado que está a conduzir a abordagem, e 
do Estado onde as provas poderão vir a ser utilizadas 
em processos judiciais (como o Estado de bandeira ou 
um terceiro Estado).

A abordagem, as buscas e as apreensões fazem parte 
de um processo de controlo da aplicação do direito do 
mar. No entanto, cada uma das suas fases tem uma fun-
damentação jurídica e exige a utilização de diferentes 
autoridades, e de distintas capacidades, treino e compe-
tências por parte do pessoal envolvido.

Este capítulo focar-se-á nos procedimentos de 
abordagem (com algumas referências às buscas e 
apreensões) bem como a certos aspetos do uso da for-
ça que podem ocorrer nessas operações. O enquadra-
mento jurídico da abordagem não será objeto de tra-
tamento neste capítulo, uma vez que já foi apreciada 
no capítulo 5.

As buscas e as apreensões serão analisadas no âmbito 
do procedimento de recolha de provas no capítulo 8.

7.1    Abordagem: aspetos operacionais

Garantir a segurança das pessoas a bordo e a inte-
gridade física da embarcação e da sua carga é uma 
prioridade durante as operações de abordagem. Em 
conformidade, estas operações devem ser cuidadosa-
mente planeadas e realizadas apenas por pessoal trei-
nado com base em procedimentos de abordagem tes-
tados e atualizados e em procedimentos operacionais 
padrão. Os procedimentos devem incluir um modelo 
para reuniões de informação tática antes da aborda-
gem, bem como planos de contingência para poten-
ciais ocorrências durante a operação.

O prévio planeamento, as instruções e os proce-
dimentos operacionais-padrão devem ser orientados 
a garantir a segurança e a proteção dos indivíduos a 
bordo da embarcação, e dos agentes da autoridade en-
carregados do controlo da aplicação do direito do mar 
envolvidos nas operações, além de permitir preservar 
as provas necessárias. A antecipação das condições 
meteorológicas durante uma operação de abordagem 
é uma questão de previsão de alternativas de atuação, 
enquanto o planeamento de possíveis ataques à equipa 
de abordagem por parte de membros da tripulação da 
embarcação abordada é uma questão de segurança.

Previsão de alternativas de atuação 
A principal preocupação dos agentes de autoridade que 
estão a proceder a uma abordagem deve ser a segurança 
de cada um dos indivíduos que está a bordo do navio.

O ambiente marítimo e as condições meteorológi-
cas podem, portanto, desempenhar um papel central na 
determinação das medidas a serem adotadas. As opera-
ções de abordagem dependem das circunstâncias espe-
cíficas da situação e podem ser realizadas recorrendo a 
um barco insuflável de casco rígido ou a um helicóptero. 
Como é evidente, estas operações exigem pessoal treina-
do e equipamentos adequados para serem realizadas de 
forma adequada e segura. A equipa de abordagem deve 
assegurar, dentro dos meios disponíveis, que qualquer 
medida tomada em relação ao navio ou à sua carga seja 
a ambientalmente correta, dadas as circunstâncias. Todas 
as operações de abordagem devem levar em devida con-
ta a obrigação de evitar colocar em risco a segurança de 
vidas no mar.

As circunstâncias também podem exigir a adoção de 
medidas de segurança adicionais, no caso de ser desco-
berta uma doença contagiosa. Neste sentido, o plano de 
abordagem deve ter em consideração a quarentena ou 
outras precauções médicas, entre outras medidas (ver 
seção 7.2).

Segurança 
Antes da operação de abordagem, todas as medidas de 
segurança devem ser planeadas com o objetivo de mini-
mizar vulnerabilidades, reconhecendo que o risco é ne-
cessariamente implícito nas operações de fiscalização ma-
rítima. Ainda que certos riscos não possam ser afastados, 
minimizá-los é um fator importante no processo de pla-
neamento e de condução de uma operação de abordagem.

A equipa de abordagem, quer esteja a operar por 
conta própria ou após uma equipa de segurança ter 
protegido primeiro a embarcação, deve ser treinada em 
todas os procedimentos de segurança que possam ser 
utilizados. As preocupações com a segurança devem 
ser assumidas por todos os membros de uma equipa de 
abordagem, independentemente de suas funções espe-
cíficas dentro dessa equipa.

Proteger os infratores e recolher as provas
Uma operação de controlo da aplicação do direito do 
mar pode ser realizada com o objetivo de prevenir ou 
de pôr fim a um crime ou a um ato ilegal. Normalmen-
te uma operação deste tipo procura recolher provas de 
modo a permitir a continuação das investigações e os 
subsequentes processos em relação ao crime.



CRIMINALIDADE MARÍTIMA: MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA CRIMINAL92

Nas situações em que haja suspeita de um crime, a 
equipa de abordagem deve proteger os infratores, reco-
lher todas as provas disponíveis, reunir as informações 
necessárias para prevenir ou punir outras ações crimi-
nosas e comunicar com as autoridades competentes em 
terra tendo em vista às etapas seguintes.

7.2    A equipa de abordagem 

Em relação à aplicação do direito do mar no espaço ma-
rítimo, embora os Estados mantenham reserva e discri-
ção sobre a organização das suas estruturas militares 
e sobre a aplicação dessas normas jurídicas, a maioria 
dos Estados adota geralmente uma de dois modelos 
principais neste domínio. Uma opção é uma entidade 
dedicada à aplicação do direito do mar no espaço ma-
rítimo, como a guarda costeira ou a polícia marítima.  
A outra opção mais comum é recorrer à marinha nacio-
nal (se esta estiver legalmente autorizada a envolver-se 
em operações de aplicação do direito do mar no espaço 
marítimo) numa base ad hoc ou como uma função adi-
cional permanente.

A abordagem de “o governo como um todo”. Indepen-
dentemente do modelo adotado, muitos Estados reco-
nhecem, contudo, o imperativo de garantir a coordena-
ção entre as entidades pertinentes, não obstante qual 
seja a principal entidade encarregada do controlo da 
aplicação do direito do mar. Em França, por exemplo, 
a Prefeitura marítima (Préfecture maritime) é um ór-
gão militar/civil que coordena as operações das várias 
entidades de aplicação do direito do mar, incluindo as 
autoridades responsáveis pelos assuntos alfandegários 
e marítimos, a polícia marítima (Gendarmerie mari-
time) e a marinha nacional. De forma semelhante, na 
Austrália, o Comando de Proteção da Fronteira Marí-
tima (Maritime Border Protection Command) coordena 
os pedidos das entidades que requisitam operações no 
espaço marítimo e as entidades que vão executar essas 
operações, como a Marinha Real da Austrália (Royal 
Australian Navy) e a Força Fronteiriça Australiana 
(Australian Border Force).

Não existe um modelo único de organização das enti-
dades civis, militares e policiais no âmbito de um gover-
no. Cada vez mais, os Estados procuram criar processos 
ou estruturas destinadas a alinhar a atuação dos funcioná-
rios de diversas entidades, como a justiça, as relações ex-
ternas, as alfândegas e os militares, a fim de permitir uma 
resposta coerente aos crimes marítimos. Estes processos 
reconhecem a complexidade das ameaças marítimas 
e a necessidade de envolvimento das várias entidades.  
A par do fornecimento de meios eficazes no mar, o 

desafio é alavancar todos os recursos governamentais  
(e outros apropriados) de modo a fornecer um espectro 
coerente de respostas. É essencial envolver todas as en-
tidades relevantes porque a experiência, as autoridades 
e a responsabilidade para lidar com o crime marítimo, 
bem como com as matérias de segurança e de proteção 
no mar, são, muitas vezes, distribuídas por todo o gover-
no. As estruturas de “governo como um todo” têm sido 
particularmente úteis para organizar respostas adequadas 
à pirataria, aos assaltos à mão armada no mar, ao contra-
bando de migrantes, ao tráfico de droga e à pesca ilegal.

As melhores práticas em estruturas de “governo 
como um todo” incluem o envolvimento do Chefe de 
Estado, o seu uso frequente (incluindo formação e exer-
cícios), confiança, transparência, processos inclusivos, 
documentação das decisões das lições aprendidas e 
apoio das diversas entidades envolvidas. Para este fim, 
as estruturas adequadas de “governo como um todo” 
podem abordar as seguintes, entre outras questões:

• Autoridade para abordagem 
• Recolha de provas
• Eliminação de armas e materiais proibidos
• Direitos processuais a serem concedidos a  
 potenciais réus e testemunhas
•  Entrega de provas
•  Transporte de réus e testemunhas para outro  
 Estado que exerça jurisdição
•  Disposição de cargas legais
•  Considerações ambientais (clima, dificuldade  
 em retornar ao porto, distância do porto)

As duas fases de uma operação de abordagem
Idealmente, e principalmente quando possa ser neces-
sário recorrer ao uso de força, a abordagem deve ser rea-
lizada em duas fases, por elementos da equipa de abor-
dagem devidamente treinados. Se as circunstâncias da 
abordagem assim o exigirem, a equipa pode ser acom-
panhada por pessoal adicional com funções médicas e 
forenses. A abordagem inicial deve ser realizada por pes-
soal treinado que seja capaz de proteger a embarcação 
abordada e lidar com possíveis ameaças.

Os primeiros a entrar na embarcação devem estar 
treinados para deter, neutralizar ou minimizar as amea-
ças à segurança, antes que a equipa de acompanhamen-
to suba a bordo. Devem-no conseguir através da sua 
presença e, se necessário, com o uso de força mínima. 
Isto é, o que por vezes, é denominado o elemento de 
segurança da equipa de abordagem.

A presença de agentes de autoridade encarregados da 
segurança a bordo pode ser relevante nos procedimen-
tos subsequentes de recolha de provas. Os membros da 
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equipa encarregados da segurança devem ter sido for-
mação nessa matéria de modo a assegurar que a prova é 
devidamente preservada.  

Uma equipa da abordagem, equipada e treinada para 
realizar uma recolha adequada de provas e executar as 
tarefas de busca e de apreensão, deve começar essas 

tarefas o mais rápido possível, após o navio ser imobi-
lizado e a tripulação reunida. Os poderes de detenção, 
busca e apreensão exercidos pela equipa de abordagem 
(incluindo os elementos de segurança dessa equipa) de-
vem obedecer ao quadro legal aplicável e estar de acor-
do com os mandados que tenham sido emitidos.

Quando estiverem disponíveis, os especialistas foren-
ses devem fazer parte da equipa de abordagem e devem 
participar nas reuniões de informação tática antes da abor-
dagem. A equipa de abordagem deve assegurar que a sua 
conduta esteja em conformidade com os requisitos indi-
cados pelos especialistas forenses, a fim de garantir que as 
provas sejam preservadas e analisadas de forma adequada. 
No entanto, devemos lembrar que a segurança e a proteção 
continuam, na generalidade, como primeiras prioridades.

Na maioria das situações, apenas uma equipa é des-
tacada para executar ambas as tarefas. Portanto, os líde-
res e outros membros da equipa de abordagem devem 
ser treinados para proteger a embarcação abordada, 
reunir a tripulação quando necessário e realizar buscas, 
recolher provas e desempenhar tarefas relacionadas.

Assistência médica
O ideal é que o capitão do navio a ser abordado, comu-
nique a existência de qualquer ameaça de doença e/ou 
a necessidade de assistência médica antes do início da 
operação. É uma boa prática organizar estas questões 
durante as comunicações iniciais entre a embarcação 
autorizada para a aplicação do direito do mar e a embar-
cação que vai ser abordada.

Os pedidos de ajuda médica que sejam recebidos 
pela autoridade responsável pela abordagem devem ser 
imediatamente dirigidos à entidade competente atra-
vés dos canais de emergência ou atendidos pela equipa 

EXEMPLO
Enquanto protege o navio, um agente encarregado da segurança encontra uma arma de fogo automática AK-47.  
A arma de fogo deve ser controlada, mas não se deve descurar o modo como isso é feito para não prejudicar o valor 
probatório da arma em qualquer julgamento futuro. Isso pode incluir, sempre que possível: tirar fotos da posição e da 
localização da arma; anotar quaisquer observações importantes num caderno para posterior inclusão em declarações 
e depoimentos; obtenção de provas de impressão digital; etiquetar a arma num recetáculo próprio para provas; arma-
zenar e entregar a arma sem interromper a linha dos acontecimentos.

EXEMPLO: APÓS INSPECIONAR UM NAVIO QUE FOI ABORDADO COMO UM NAVIO SEM BANDEIRA, DE ACORDO COM O ARTIGO 110 DA UNCLOS,  
A EQUIPA DE ABORDAGEM ENCONTRA PROVAS DE TRÁFICO DE DROGA.
Se a equipa treinada para a tarefa inicial de proteger a embarcação e inspecionar os seus documentos de registo não 
tiver a capacidade técnica necessária para uma adequada proteção e avaliação inicial dos tipos de provas exigidas no 
julgamento de casos de tráfico de droga, a equipa inicial deve deter e reter a embarcação pelo tempo necessário até 
que possa receber de terra instruções mais detalhadas de uma autoridade especializada.

encarregada de executar a abordagem, se houver pes-
soal médico disponível no local.

Qualquer necessidade de uma equipa médica para 
abordar o navio deve ser avaliada pela equipa inicial de 
abordagem como parte dos procedimentos prévios de 
abordagem e de avaliação de risco. A suspeita de que exis-
tam pessoas a bordo portadoras de doenças contagiosas 
e transmissíveis pode exigir a disponibilização de uma 
equipa médica para fiscalizar a embarcação, em conjunto 
com a equipa de segurança. A quarentena da embarcação, 
ou dos indivíduos a bordo, pode ser exigida como medi-
da para prevenir ou minimizar o contato com doenças.

Quando o apoio médico não for solicitado, ou apa-
rentemente não for necessário, o pessoal médico (quan-
do disponível) realizará um exame médico consentido 
apenas em casos de detenção ou quando qualquer tri-
pulação ou passageiros do navio abordado forem trazi-
dos para navio encarregado do controlo da aplicação do 
direito do mar ou para qualquer outro navio. 

Treino da equipa de abordagem
O treino é essencial para qualquer operação de controlo 
da aplicação do direito do mar possa ser bem-sucedi-
da, tanto para assegurar a segurança e a proteção como 
para garantir que todas as buscas e apreensões de provas 
sejam realizadas de maneira lícita. A equipa de aborda-
gem, incluindo os seus elementos técnicos, forenses e 
de segurança, deve treinar em conjunto para que cada 
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membro da equipa apreenda o seu papel, os papéis dos 
outros e os desafios que cada um desses papéis pode 
enfrentar, de modo a desenvolver a capacidade geral da 
equipa para responder aos desafios, à medida que estes 
surjam.

7.3    Antes da abordagem: análise e 
avaliação de riscos

Antes da abordagem, os riscos conhecidos e potenciais 
devem ser identificados, de modo a garantir que sejam 
avaliados e que medidas de mitigação de risco sejam, 
apropriadamente, previstas. Devem-se também apre-
ciar os procedimentos de planeamento, a fim de mini-
mizar possíveis, mas imprevistos, riscos; o que é conhe-
cido como planeamento de contingência.

A seguinte lista de questões são exemplos de possí-
veis riscos a serem avaliados.

Número de pessoas a bordo
O número de pessoas a bordo pode representar vários 
riscos. O que, geralmente, inclui:

(a) Possíveis limitações ao uso da força. Um grande 
número de pessoas a bordo de uma embarcação pode 
tornar difícil o uso da força em caso de necessidade;

(b) Emborcamento. Um grande número de pes-
soas a bordo de uma embarcação deve alertar, imedia-
tamente, a equipa de abordagem para considerar a es-
tabilidade da embarcação, especialmente se as pessoas 
tiverem de ser deslocadas dentro da embarcação.

Desembarcar ou mover algumas pessoas no espa-
ço do convés de uma embarcação superlotada pode 
reduzir os riscos e permitir uma melhor identificação 
dos passageiros e da tripulação. Como esta situação 
não é invulgar no mar, devem desenvolvidos e utiliza-
dos procedimentos operacionais padrão que incluem 
medidas de segurança e medidas médicas adaptadas a 
estas situações. Estes procedimentos operacionais pa-
drão devem alocar tarefas e funções específicas dentro 
do navio encarregado de controlar a aplicação do direi-
to do mar de modo a ser possível lidar com as pessoas 
desembarcadas ou com pessoas em movimento através 
do convés. As funções e o pessoal dedicado à segurança, 
ao fornecimento de exames médicos e de apoio médico 
quando necessário, a identificação, a logística envolvi-
da no fornecimento de cobertores e de alimentos, bem 
como a previsão de locais para imobilização de pessoas 
no encarregado da aplicação do direito do mar devem 
ser identificadas e atribuídas com antecedência.

Casco danificado ou navio sem condições  
de navegabilidade 
Antes de uma operação de abordagem devem ser tidas 
em consideração as condições de navegabilidade do na-
vio a ser objeto de abordagem. Se o navio puder ser le-
vado para um local de refúgio, então esse curso de ação 
deve ser considerado assim que for obtida a autorização 
das autoridades nacionais competentes da entidade de 
controlo da aplicação do direito do mar, assim como da 
autoridade do Estado do porto (se for diferente). 

Condições meteorológicas: no decurso  
da navegação ou durante a abordagem 
O clima pode ter efeitos relevantes nas operações de 
abordagem e pode excluir totalmente a realização dessas 
operações. A abordagem em condições meteorológicas 
adversas deve ser evitada sempre que possível, pois re-
presenta um risco tanto para a equipa de abordagem 
como para a tripulação e os passageiros da embarcação a 
ser abordada. Isto é especialmente pertinente em situa-
ções em que uma embarcação está a balançar fortemen-
te em mares predominantes e/ou num mar atribulado, 
ou onde as ondas e as marés são altas, tornando assim 
muito perigoso aproximar um barco insuflável de casco 
rígido do navio, de modo a entrar no navio. De forma a 
encontrar um equilíbrio entre a proteção e a segurança 
e as prioridades operacionais, a melhor opção poderá 
ser a de manter uma estreita vigilância do navio a abor-
dar até que as condições meteorológicas sejam mais 
propícias a o fazer sem perigo.

A abordagem de uma embarcação em movimento 
pode representar um risco adicional. A abordagem de 
uma embarcação parada (e, quando possível, não esteja 
paralela à ondulação) deve ser considerada, sempre que 
seja possível, a melhor opção.

Tripulação hostil / informação sobre  
atividade criminosa
A abordagem não deve ser realizada, a menos que te-
nham sido tomadas ou planeadas, imediatamente após 
a abordagem, ações para neutralizar as ameaças à segu-
rança a bordo da embarcação suspeita. No entanto, a 
hostilidade da tripulação e, portanto, o nível de ameaça 
à segurança, podem não ser aparentes quando a abor-
dagem é iniciada, mas podem surgir durante a própria 
operação de abordagem. É, por isso, fundamental garan-
tir que a equipa de abordagem tenha os procedimentos 
bem entendidos e bem treinados, de modo a lidar com 
inesperadas ameaças de segurança, emergentes ou em 
rápido desenvolvimento.
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Os infratores no mar costumam estar fisicamente pre-
sentes na cena do crime (ou seja, no navio) no momento 
em que a investigação começa. Se existirem informações 
fiáveis sobre uma atividade criminosa específica a bordo 
do navio-alvo, a tripulação deve ser reunida num local 
centralmente controlado e seguro antes de prosseguir 
com as buscas, a fim de evitar reações hostis.

7.4    O plano de abordagem

As operações de abordagem requerem um planeamen-
to detalhado. No mínimo, o plano de abordagem deve 
referir ou incluir:

(a) Procedimentos operacionais padrão. Estes forne-
cem a conduta geral e o esquema de organização do navio de 
controlo da aplicação do direito do mar e da equipa de abor-
dagem, a par dos procedimentos de rotina a serem usados 
para atingir o objetivo do abordagem (por exemplo, a verifi-
cação de registo, a recolha de provas, etc.), bem como proce-
dimentos a serem adotados, ou outras ações a serem toma-
das, no caso de certos incidentes e de ocorrências comuns 
ou potenciais (por exemplo, se um membro da tripulação 
sacar de uma arma ou se recusar a abrir um compartimento);

(b) Reuniões de instruções táticas antes da abordagem. 
Uma reunião de instruções táticas deve ser realizada antes 
de qualquer operação de abordagem e visa dar conta do 

planeamento geral anteriormente descrito. Uma reunião de 
instruções táticas permite realizar uma verificação de última 
hora da situação, as ameaças identificadas e quaisquer mu-
danças necessárias de procedimento que a situação possa 
exigir, além de dar instruções detalhadas para a condução 
da abordagem (por exemplo, a direção da abordagem);

(c) Plano de contingência. Estas são medidas que 
permitem rápidas, e previamente planeadas, reações a 
eventos previstos apenas como possibilidades, e não 
como ocorrências prováveis, durante a operação de abor-
dagem. Eficazes procedimentos operacionais padrão vão 
fornecer procedimentos e respostas padrão para muitas 
contingências. O pessoal deve ser treinado e ensaiar, pe-
riodicamente, esses planos de contingência. Para além dis-
so, é provável que surjam contingências para as quais não 
foram desenvolvidas respostas previamente planeadas ou 
que requeiram correções às respostas previamente planea-
das já existentes. Nesse caso, deve ser implementado um 
plano de contingência específico para a situação concreta. 

Procedimentos Operacionais Padrão
Os procedimentos operacionais padrão devem fornecer, 
geralmente, uma descrição das necessidades de planea-
mento, das ações a serem tomadas no caso de ocorrên-
cias comuns e também das questões a serem avaliadas 

FIGURA 7.2
DIAGRAMA ILUSTRATIVO  
DOS CONTEÚDOS FUNCIONAIS  
E PAPÉIS DURANTE A REUNIÃO 
DE INTRUÇÃO TÁTICA ANTES  
DA ABORDAGEM 
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e analisadas ao realizar uma específica operação (como 
uma operação de abordagem). Os procedimentos ope-
racionais padrão devem ser sempre considerados um 
documento “vivo”, sujeito a apuramento, modificações 
e melhorias resultantes da experiência e da prática ope-
racional. Os procedimentos operacionais padrão devem 
ser implementados antes de qualquer operação de abor-
dagem. Todo o pessoal envolvido deve conhecer bem 
esses procedimentos e cada um deverá ser treinado em 
cada elemento das suas próprias funções e tarefas, den-
tro desses procedimentos. Isto vai ajudar a garantir que 
a abordagem seja realizada de forma eficaz, eficiente e 
legal. O conhecimento dos procedimentos operacionais 
padrão deve ser testado, o pessoal deve ser treinado na 
implementação desses procedimentos e avaliações das 
“lições aprendidas” devem ser realizadas, regularmente, 
a fim de verificar a compreensão desses procedimentos 
e a sua adequação por parte de todo o pessoal. O pessoal 
envolvido nas operações de abordagem deve ter confian-
ça e sentir-se competente, não apenas nas suas funções 
específicas, mas também, de forma mais abrangente, com 
as autorizações, as limitações e as medidas gerais de mi-
tigação de risco nos procedimentos operacionais padrão 
que se aplicam a todas as operações de abordagem.

Reunião de instrução tática antes 
da abordagem 
As reuniões de instrução tática antes da abordagem 
devem envolver todos os membros relevantes da tripu-
lação da embarcação encarregada de controlar a aplica-
ção do direito do mar, bem como todos os membros da 
equipa de abordagem, de modo a garantir uma partilha 
de informações apropriada e o desenvolvimento de um 
adequado plano de ação.

Estas instruções devem abordar questões específicas 
e relevantes da situação, como as condições de navega-
bilidade do navio-alvo, o número de pessoas a bordo, 
quaisquer indicações quanto à sua condição médica, 
a possível hostilidade da tripulação e/ou a presença 
de criminosos a bordo, as condições meteorológicas e 
ambientais, o quadro jurídico específico de enquadra-
mento das operações (por exemplo, a perseguição de 
um navio de pesca; uma abordagem ao abrigo do artigo 
110 para verificação da bandeira, etc.) e quaisquer ins-
truções específicas de recolha de provas que possam ser 
utilizadas (por exemplo, a recolha de provas forenses, 
provas referentes a drogas, etc.).

É comum esperar que sejam necessários ajustes 
ao plano de abordagem “padrão”. Os fatores especí-
ficos da situação devem ser considerados e avaliados 

durante a reunião de instrução tática antes da aborda-
gem de modo que quaisquer alterações nas rotinas se-
jam planeadas e entendidas com a devida antecedência.  
As situações que podem exigir este tipo de ação incluem:

(a) Deterioração das condições meteorológicas, 
o que pode reduzir o tempo disponível para a aborda-
gem, exigindo que as medidas a tomar sejam adaptadas 
às circunstâncias e o procedimento de recolha de provas 
seja reduzido em conformidade;

(b) Quaisquer restrições ou requisitos de nave-
gação relativos à embarcação encarregada da aplicação 
do direito do mar que possam afetar a aproximação à 
embarcação abordada e a equipa de abordagem; podem 
exigir adaptações, como uma maior equipa de seguran-
ça para permitir a rotação das sentinelas durante um 
período mais longo de abordagem e a necessidade de 
enviar equipamentos e mantimentos adicionais com a 
equipa de abordagem;

(c) As circunstâncias sanitárias e médicas podem 
ser de tal ordem que o oficial médico deva determinar a 
realização de exames médicos a abordo da embarcação 
abordada, em vez de as pessoas cruzarem o convés e se 
deslocarem para a embarcação encarregada da aplica-
ção do direito do mar, exigindo, assim, especialistas mé-
dicos adicionais e mais pessoal de segurança da equipa 
de abordagem.

Plano de contingência
Cada operação de abordagem implica a provável neces-
sidade de alterar ou de corrigir o plano num curto prazo, 
como resposta a incidentes ou ocorrências imprevistas. 
Estes incidentes ou ocorrências podem incluir uma 
rápida alteração das condições meteorológicas, uma 
súbita mudança na segurança, a descoberta inesperada 
de provas importantes ou o surgimento de uma súbita 
emergência médica (como a descoberta ou suspeita de 
uma doença infeciosa a bordo).

Um plano de abordagem deve incluir sempre algum 
nível de planeamento de contingência. Estas contingên-
cias podem incluir:

(a) Considerar a ação a ser tomada se a equipa de 
abordagem não for capaz de recolher todas as provar ou 
realizar os necessários exames médicos, em caso de uma 
rápida deterioração das condições meteorológicas que 
impeçam ou encurtem o tempo disponível para a ope-
ração após seu início;

(b) A adaptação dos procedimentos de aborda-
gem de modo a alcançar uma abordagem mais segura e 
adequada em face das condições alteradas;

(c) Considerar quais as ações que a equipa 
de abordagem irá tomar, em termos de quaisquer 
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prioridades de busca e de apreensão, se houver altera-
ções nas condições de segurança ou meteorológicas 
(ver capítulo 8).

A lista seguinte, apesar de não exaustiva, compreen-
de possíveis questões a serem consideradas no planea-
mento de contingência:

 Qual é o nosso fluxo de ação se:
• Encontramos pessoas não registadas/imprevistas  
 a bordo?
• Encontramos provas inesperadas de atividades  
 ilegais?
• Ocorrer uma agressão a um membro da equipa  
 de abordagem?
•  Encontramos armas a bordo?
•  Acontecer algo que aumenta, subitamente, o  
 nível de risco?

Comunicações
Na maioria dos casos, as comunicações com o coman-
dante do navio suspeito ou navio-alvo serão possíveis 
através de um canal de rádio alocado localmente, no 
canal VHF 16 ou, simplesmente, usando uma combina-
ção de comunicações verbais e gestuais se o navio a ser 
abordado não parecer ter rádio ou outro tipo de comu-
nicação semelhante.

É importante que seja obtido o máximo de infor-
mações possível durante estas comunicações, antes da 
abordagem. Estas informações serão então inseridas 
na reunião de instrução tática antes da abordagem e 
no planeamento da operação de abordagem específica.  
As perguntas feitas ao capitão da embarcação suspeita 
/alvo antes da abordagem devem, geralmente, incluir:

• O nome do comandante, a data de nascimento e  
 a nacionalidade 
•  O número e a nacionalidade da tripulação
•  A bandeira da embarcação
•  O número de identificação IMO do navio
•  O último e o próximo porto de escala, incluin- 
 do datas
•  O objetivo da viagem e da carga, se transportada
•  O número de pessoas a bordo
•  Quaisquer armas a bordo

Essas informações antes da abordagem podem tam-
bém servir para outros propósitos, como identificar 
inconsistências entre as informações fornecidas pelo 
comandante e as informações já recolhidas, o que leva-
rá a identificar questões a serem examinadas no segui-
mento da abordagem. Para este efeito, estas perguntas e 
respostas devem ser registadas, uma vez que podem ter 

de ser utilizadas como prova em posteriores processos 
criminais.

Para além disso, é útil, muitas vezes, acordar com o 
comandante quanto aos meios e ao método de abor-
dagem, por exemplo, recorrendo a um barco inflável 
de casco rígido, por bombordo, onde há acesso mais 
fácil ao convés principal através de uma abertura nos 
corrimãos ou de uma escada dobrável. Mesmo quando 
o enquadramento jurídico não exige o consentimento 
do capitão, este consentimento deve sempre ser solici-
tado, com a devida atenção, se possível, à necessidade 
de equilibrar as vantagens de segurança e proteção com 
um possível prejuízo para a recolha de provas de tais 
contatos prévios. 

7.5    Uso da força

O Capítulo 5 tratou das questões jurídicas relacionadas 
com o uso da força; esta seção lida com a questão de 
saber quando uma situação requer o uso de força letal 
ou não letal.

Normas sobre o uso da força
Uma embarcação ou uma unidade militar que opera num 
contexto de controlo da aplicação do direito do mar deve 
receber instruções claras sobre o uso da força que estabele-
çam quando e como a força pode ser usada no contexto do 
controlo da aplicação do direito do mar. Em alguns Esta-
dos, estas regras sobre o uso da força podem ser designadas 
como “regras de combate” porque são atribuídas a uma 
força militar. No entanto, mesmo que sejam designadas de 
“regras de combate” em vez de “regras sobre o uso da força”, 
o enquadramento jurídico que rege as operações - e, por-
tanto, o conteúdo real das normas – será, geralmente, equi-
valente àquelas contidas nas regras sobre o uso de força. 
O pessoal não militar envolvido no controlo da aplicação 
do direito do mar, como seja a polícia e outro pessoal com 
funções equivalentes, também deve atuar sujeito a normas 
sobre o uso da força ao realizar estas operações de controlo 
da aplicação do direito do mar.

O treino e a compreensão destas normas sobre o uso 
da força permitem, regra geral, que as polícias operem 
com maior eficácia. O conhecimento do enquadramen-
to legal e das políticas de um Estado em relação ao uso 
da força permite tempos de reação mais curtos, uma 
maior confiança e certeza quanto aos limites aplicáveis 
ao uso da força.

As normas sobre o uso da força são facultadas, fre-
quentemente, sob a forma de um conjunto numerado 
de regras gerais. Algumas entidades de controlo da apli-
cação do direito do mar podem ter um único conjunto 
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de normas sobre o uso da força que cobre a maior parte 
ou todas as suas operações de rotina (por exemplo, a 
fiscalização da pesca, as atuações contra o contrabando, 
o resgate de vidas humanas no mar e a gestão de movi-
mentos de pessoas por mar).

Uso da força antes da abordagem
Um navio suspeito ou alvo pode recusar-se a ser abor-

dado. A força pode ser usada para obrigar a tripulação de 
uma embarcação a permitir a abordagem, em função dos 
objetivos operacionais e do quadro jurídico aplicável. Para 
este efeito, as normas sobre o uso da força devem prever 
sempre procedimentos que autorizem o uso progressivo 
da força para obrigar uma embarcação a realizar uma ação 
específica, como parar para facilitar a abordagem.

As regras para regular a evolução do uso da força, 
para obrigar ao cumprimento de uma ordem no âmbito 
da concretização da abordagem devem, geralmente, fa-
cultar o seguinte:

(a) Sinalizadores, sons, luzes ou procedimentos de 
manobra disponíveis para uso, com o objetivo de obter 
a total atenção do comandante e da tripulação do navio;

(b) Contato num canal usado localmente ou em 
canal VHF 16:

Nesta situação, a embarcação encarregada de proce-
der ao controlo da aplicação do direito do mar pedirá 
ao capitão da embarcação suspeita/alvo para cumprir as 
suas instruções a fim de facilitar as operações de aborda-
gem. Nas situações em que a embarcação suspeita/alvo 
não responder, a mensagem deverá ser repetida.

O que se segue é um possível modelo de comunica-
ção para este propósito:

(TIPO DE NAVIO) (NOME DO NAVIO COMERCIAL): AQUI 
É (NAVIO DE GUERRA /Nº RELEVANTE). CAPITÃO, NÃO 
PARECE ESTAR A RESPONDER ÀS MINHAS INSTRU-
ÇÕES. CUMPRA AGORA. SE NÃO ESTÃ A COMPREEN-
DER AS MINHAS INSTRUÇÕES, POR FAVOR DIGA-ME 
AGORA PARA EU AS REPETIR.

CAPITÃO, A SUA FALHA EM CUMPRIR SIGNIFICA QUE 
DEVEMOS IMOBILIZAR O SEU NAVIO. VAMOS IMOBI-
LIZAR O SEU NAVIO BALEANDO A POPA. AGORA ES-
TOU A DAR-LHE A OPORTUNIDADE DE EVACUAR AS 
PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NO SEU NAVIO. ESTÁ 
A COLOCAR-SE A SI E À SUA TRIPULAÇÃO EM GRAN-
DE PERIGO. ENTENDEU, ESCUTO?

[TIPO DE NAVIO], ESTE FOI O SEU ÚLTIMO AVI-
SO. SE NÃO PARAR IMEDIATAMENTE O SEU NAVIO, 
SERÁ DISPARADA UMA ARMA CONTRA A SUA POPA.  
ENTENDEU, ESCUTO?

(TIPO DE NAVIO), SE SE RECUSAR A PARAR E A PER-
MITIR QUE NOS APROXIMEMOS E O ABORDEMOS, 
VAMOS DISPARAR PARA A PROA DO SEU NAVIO. EN-
TENDEU, ESCUTO?

(c) Se ainda assim, a embarcação não cumprir, 
devem ser emitidos avisos verbais e visuais para anun-
ciar a intenção de escalar e de usar a força:

Aqui está um exemplo de um aviso verbal com esta 
finalidade:

Estes avisos verbais devem ser repetidos várias vezes;
(d) Se a embarcação ainda assim não cumprir, 

passa a ser permitido o uso de tiros de advertência, de 
acordo com as normas autorizadas sobre o uso da força, 
evitando criar qualquer risco para a segurança da nave-
gação ou qualquer risco para a vida;

(e) Quando a embarcação continua sem cumprir 
após os disparos de aviso, as instruções devem ser fei-
tas de modo a indicar que poderá avançar para o uso de 
fogo de imobilização. Esse fogo visa, geralmente, desati-
var o motor principal do navio:

Aqui está um exemplo de uma advertência verbal 
para esta finalidade:

Estes avisos verbais devem ser repetidos várias vezes. 
Também é prudente emitir um aviso final óbvio. A se-
guir é apresentado um exemplo de um aviso verbal final:

É essencial lembrar que o fogo destinado a imobi-
lizar o navio deve ser utilizado usando a mínima força 
necessária para alcançar este propósito e apenas como 
último recurso. Além disso, o fogo de imobilização deve 
ser utilizado de forma que não tenha efeitos colaterais, 
como ferir pessoas que se encontrem na embarcação ou 
mesmo afundá-la.

Um exemplo de ação para reduzir o potencial des-
tes efeitos colaterais ao mínimo absoluto é considerar 
o calibre/tipo de projétil a ser usado, conjuntamen-
te com a direção do fogo, tendo em consideração o 
tamanho da embarcação suspeita/alvo e quaisquer 
questões de navegabilidade que já possa apresentar. 
Utilizar fogo que possa, razoável e previsivelmente, 
causar naufrágio ou emborcamento, ou danos físicos à 
tripulação, deve ser considerado como um uso de for-
ça letal e, portanto, disponível apenas em situações de 
legítima defesa.
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Uso da força durante a abordagem 
Ao reunir a tripulação durante as etapas iniciais de 
uma abordagem conduzida com critérios de segu-
rança, pode ser necessário usar a força, dado que al-
guns ou todos os membros da tripulação podem não 
cooperar. Nestas situações, as regras sobre o uso da 
força também devem prever como proceder ao seu 
uso individual.

A fim de agrupar uma tripulação relutante ou contro-
lar indivíduos singulares, os polícias devem aplicar uma 
progressão de uso da força da seguinte forma:

(a) A presença de um oficial. A linguagem corporal, 
a postura, a exibição de sinais oficiais e o comportamen-
to firme e respeitoso podem ajudar e encorajar a coope-
ração da tripulação. O contato visual excessivo, mesmo 
que possa ser ocasionalmente útil para agrupar a tripu-
lação, pode ser mal interpretado como sendo agressivo, 
por pessoas de certas origens culturais;

(b) Avisos verbais e visuais. Ao enfrentar membros 
da tripulação não cooperantes, o oficial deve usar avisos 
verbais e gestuais controlados para dar conta de quais 
são as atuações proibidas;

(c) Transporte e exibição de armas ou outros meios 
de dissuasão. Como parte do recurso a avisos verbais e 
visuais, a exibição de armas – particularmente quando 
a comunicação verbal é dificultada pela linguagem ou 
outras circunstâncias – pode ser usada para indicar a in-
tenção de um polícia e a sua capacidade de responder a 
qualquer ameaça grave.

(d) Pressão física ligeira: Podem ser utilizadas alge-
mas e técnicas de controlo;

(e) Pressão física forte: As técnicas de atordoa-
mento podem ser usadas para controlar um indivíduo 
que constitui uma ameaça iminente mais séria; 

(f) Uso de equipamentos não letais: Incluem bas-
tões, mangueiras de incêndio, dispositivos acústicos e 
agentes antimotim;

(g) Tiros de aviso;
(h) O uso de equipamentos letais (como armas de 

fogo). O uso de armas letais é aceitável apenas quando 
existir uma ameaça direta à vida, ou seja, em autodefesa.

Em todos os casos, é importante lembrar que 
apenas deve ser usada a força mínima necessária. 
No entanto, quando as circunstâncias ditam uma 
progressão rápida para um nível de força superior e 
mais prejudicial, ainda assim esse nível mais inten-
so de uso de força deve representar a força mínima 
necessária para neutralizar ou deter a ameaça nessas 
circunstâncias específicas.

Direitos humanos de suspeitos presos  
ou detidos 
Os direitos humanos básicos, bem como considerações 
de tratamento humano e justo aplicam-se no ambien-
te marítimo, incluindo a bordo de navios nos quais os 
suspeitos são mantidos sob qualquer forma de custódia. 
Os responsáveis pela aplicação do direito do mar devem 
cumprir com a legislação nacional, implementando tais 
direitos e deveres em todos os momentos, inclusive du-
rante a fase da abordagem, enquanto procuram exercer 
controlo sobre a embarcação.

O enquadramento jurídico dos direitos humanos 
inclui a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados 
(1951), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Po-
líticos (1966), especialmente os seus artigos 9º e 10º, e 
vários acordos regionais, como a Convenção Europeia 
dos Direitos Humanos (1950). As disposições com re-
levância geral para a aplicação do direito do mar incluem:

(a) O direito à vida;
(b) O direito de não ser sujeito a tortura ou a pe-

nas e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes;
(c) O direito à liberdade e segurança da pessoa, in-

cluindo o direito de não ser privado da liberdade e de não 
ser sujeito a prisão ou detenção arbitrária, e o direito ape-
nas de ser privado de liberdade por motivos e de acordo 
com procedimentos que estejam previstos legalmente;

(d) O direito da pessoa detida de ser informada, 
no momento da detenção, das razões da sua detenção e 
de ser, prontamente, informada de quaisquer acusações 
contra ela;

(e) O direito de uma pessoa presa ou detida sob 
acusação criminal de ser apresentada a um juiz, ou ou-
tra pessoa autorizada por lei a exercer o poder judicial, 
assim que for razoavelmente praticável, tendo em conta 
a distância do local da prisão ou da detenção da autori-
dade judiciária mais próxima.

Quando for provável uma detenção ou prisão no 
mar, o planeamento antecipado e a discussão sobre essa 
possibilidade são vitais para assegurar que instalações 
e medidas de detenção adequadas estejam disponíveis 
para manter os suspeitos em condições apropriadas até 
que sejam entregues à autoridade competente do Estado. 
Nestes casos, os detidos devem sempre ter acesso a:

• Espaço de detenção adequado com luz e ar fresco
• Condições adequadas para dormir
• Uma dose diária adequada de água potável e de 
alimentos
• Assistência médica, com inspeção médica 
consensual
• Condições adequadas à prática da sua religião
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O cumprimento das obrigações de direitos humanos 
também exige, geralmente, treino, ensaios e exercícios 
a fim de experimentar e testar o sistema previsto, dado 
que as condições de atuação podem ser operacional-
mente desafiantes a curto prazo no mar.

Os deveres de tratar os detidos no mar com humani-
dade vão além das operações marítimas de controlo da 
aplicação do direito do mar. Por exemplo, a resolução da 
Organização Marítima Internacional MSC.167 (78), Dire-
trizes sobre o Tratamento de Pessoas Resgatadas no Mar 
(adotada em 20 de maio de 2004), afirma que os coman-
dantes devem “fazer todo o possível, dentro das capacida-
des e limitações do navio, para tratar os sobreviventes com 
humanidade e atender às suas necessidades imediatas”.

É sempre de suprema importância que os suspei-
tos ou detidos sejam protegidos de todas as formas 
de violência, tratamento humilhante ou degradante 
enquanto estiverem a bordo. A inspeção médica no 
momento da detenção é, frequentemente, um pro-
cedimento adequado a ser adotado a fim de permi-
tir uma apropriada avaliação posterior que permita 
determinar se um suspeito ou detido sofreu algum 
tipo de maus-tratos durante a detenção a bordo. Es-
tes exames médicos devem ser consensuais. Nas si-
tuações em que o consentimento não é dado, ainda 
assim deve ser feito uma observação geral externa, 
evitando-se qualquer atuação que possa ser interpre-
tada como humilhante.
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Buscas e recolha
de provas no mar
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1.

2.

3.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

As buscas e a apreensão de provas no mar devem respeitar as leis de processo penal 
aplicáveis do Estado de apreensão ou da jurisdição onde as provas serão apresentadas a 
um tribunal.

Neste sentido, as equipas de abordagem devem realizar um treino operacional e 
planeamento para garantir o cumprimento dos requisitos judiciais, da atuação das 
autoridades legais e da execução das políticas existentes. Os objetivos gerais são o 
cumprimento da lei, a admissibilidade das provas e aplicação de sanções a quem 
prossegue atividades ilícitas no mar.

Quando o objetivo principal de uma operação de controlo da aplicação do direito do mar 
é a recolha de provas tendo em vista a instauração de um possível processo judicial, a 
preservação das provas deve ser, para todo o pessoal envolvido, um objetivo elementar.
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INTRODUÇÃO

8.1    Visão Geral

O Estado de Direito é reforçado através da prevenção 
de atividades criminosas e do exercício de um processo 
criminal eficaz. A equipa de abordagem desempenha 
um papel fundamental para garantir que as provas são 
devidamente recolhidas, preservadas e apresentadas à 
autoridade encarregada da acusação, de acordo com as 
regras de processo penal aplicáveis na jurisdição onde 
as suspeitas de crimes vão ser apreciadas.

O julgamento de crimes cometidos no mar exige que 
sejam recolhidas provas no espaço marítimo. Depois de 
garantir a segurança da embarcação, da carga, da tripu-
lação e passageiros a bordo (e potencialmente a área do 

mar imediatamente em redor da(s) embarcação/em-
barcações em questão), a principal tarefa de uma equipa 
de abordagem é procurar e apreender quaisquer obje-
tos que possam fornecer provas do crime. As provas 
incluem informações e materiais que possam apoiar a 
acusação ou, pelo contrário, demonstrar que um crime 
não foi cometido.

Este capítulo fornece informações e orientações re-
lativamente à recolha de provas na chamada “hora de 
ouro”, ou seja, relativamente a buscas e apreensão de 
material assim que praticável após a suspeita de delito, 
para que os encarregados da instauração do processo 
criminal as possam apresentar em tribunal.

PRINCÍPOS FUNDAMENTAIS DA PROCURA DE PROVAS  
DE UM CRIME MARÍTIMO

8.2    Existe um mandado adequado?

As ações de aplicação do direito do mar que envolver buscas 
e apreensões beneficiam substancialmente de planeamento 
prévio. Por conseguinte, devem ser tidas em consideração as 
autoridades nacionais competentes, incluindo a existência 
de uma autorização legal para a prossecução da investigação.

Um mandado pode ser exigido antes da apreensão 
de provas, embora esse não seja, universalmente, o caso. 
Quando um mandado é exigido, este termo refere-se a 
uma ordem escrita emitida por uma autoridade judicial 
competente. Quando uma operação militar permanen-
te está em vigor, a base legal para a ação, incluindo a pre-
visão de um mandado ou a identificação da autoridade 
legal para proceder às buscas, deve ser incluída nas or-
dens operacionais ou nas regras de organização. 

Dependendo do sistema jurídico do Estado que 
exerce a jurisdição, pode ser necessário emitir um man-
dado específico para autorizar as ações, nas situações 
em que uma operação de controlo da aplicação do di-
reito do mar não faça parte, ou não seja coberta, por 
uma existente prévia previsão de poderes de autoridade 
para atuar.

Em alguns sistemas jurídicos, a legislação fornece 
autorizações permanentes para buscas e apreensões 
quando certos crimes estão a ser investigados em cir-
cunstâncias definidas. Quando a abordagem de um 
navio é planeada, por exemplo, para procurar drogas, o 
que geralmente ocorre é que foi emitido um mandado 
específico para o efeito ou está prevista genericamen-
te a competência para o efeito ao abrigo da legislação 
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nacional. Isso permite que as buscas sejam realizadas de 
forma legal, o que é essencial para que as provas apreen-
didas sejam admissíveis.

8.3    Treino adequado

Um programa formal de formação na aplicação do di-
reito do mar, especialmente centrado nos indicadores 
de crimes no mar, é essencial para uma eficaz aplicação 
do direito do mar. Este programa deve incluir treino na 
identificação das entidades competentes, na documen-
tação de proficiência, na análise da experiência adquiri-
da em operações anteriores e na procura de indicado-
res de certos tipos de crimes marítimos. Os parágrafos 
seguintes fornecem alguns exemplos de situações que 
podem ser incorporadas nos cenários de treino.

Geralmente, os navios usados para tráfico de pessoas 
ou para o contrabando de migrantes têm um número 
incomum de pessoas a bordo. Estes navios raramente 
arvoram uma bandeira válida ou mesmo qualquer ou-
tra. Dadas as suspeitas levantadas pela natureza e pelas 
circunstâncias desse tipo de navio, uma busca vai, pro-
vavelmente, concentrar-se em documentos ou qualquer 
outro material que possa identificar a nacionalidade dos 
passageiros a bordo, na existência de um capitão, no 
registo do navio, em saber se os passageiros estão a ser 
contrabandeados ou traficados, nos traficantes ou em 
quem quer que esteja a agir em nome dos traficantes. 
Embora nem todas as embarcações envolvidas no tráfi-
co de pessoas ou no contrabando de migrantes estejam 
em perigo, a Convenção das Nações Unidas sobre o Di-
reito do Mar (UNCLOS) reconhece o dever de prestar 
assistência quando uma embarcação está em perigo (ver 
capítulo 1).

As embarcações rápidas, que não estão envolvidas 
em operações comerciais ou turísticas legítimas, estão 
frequentemente equipadas com motores múltiplos ou 
de alta potência. Estas embarcações podem ser usadas 
para transportar drogas ilegais ou outro tipo de contra-
bando. Nestas situações, as atividades de busca podem 
precisar de se concentrarem na existência de cargas e de 
compartimentos ocultos.

As embarcações utilizadas para a prática de atos de 
pirataria podem procurar disfarçar-se de embarcações 
de pesca, por exemplo. Contudo, um exame mais atento 
pode revelar a falta do equipamento esperado ou, alter-
nativamente, a existência de equipamento não necessá-
rio para a pesca, como escadas externas ou escadas de 
um tamanho que não podem ter um uso razoável na 
embarcação, ou de grandes ganchos para uma aborda-
gem ilegal. Um grande número de “reservatórios” (de 

combustível) pode indicar que a embarcação foi pro-
jetada para permanecer no mar por longos períodos, 
aguardando o trânsito através de sua área-alvo de po-
tenciais embarcações vítimas.

Os responsáveis pela aplicação do direito do mar de-
vem ter treino e orientação que os capacite a analisar indi-
cadores pertinentes de modo a prepararem a busca antes 
de abordarem o navio. Os agentes da autoridade preci-
sam estar prontos para recolher todas as provas relevantes 
às suspeitas de crime, de acordo com um mandado espe-
cífico ou uma competência genérica. Ao prosseguirem a 
sua atividade, os agentes autoridade devem assumir uma 
postura de questionamento e de ceticismo, dado que as 
primeiras impressões, os primeiros relatórios e as avalia-
ções preliminares podem ser enganadoras.

Tendo em consideração estas particularidades, um 
treino adequado e uma apropriada curiosidade profis-
sional, dentro de um contexto geral de segurança, são 
ferramentas importantes para garantir que os agentes 
de autoridade estão equipados a conduzir buscas bem-
-sucedidas. No entanto, o treino deve também encorajar 
a flexibilidade e a capacidade de alterar a abordagem, à 
medida que a situação evolui. Em situações fluidas de 
aplicação de direito do mar, ou no decurso do seu de-
senvolvimento, o acesso em tempo real a aconselha-
mento e a instruções, por exemplo, através de comuni-
cações com autoridades em terra ou com um consultor 
jurídico embarcado, são essenciais para garantir que a 
resposta em evolução da aplicação do direito do mar 
permaneça dentro dos limites aplicáveis aos requisitos 
processuais e à legislação aplicável. Estes requisitos po-
dem mudar de acordo com a avaliação da situação ou 
com as suspeitas de infração em apreciação. 

8.4.    Onde procurar: os 
compartimentos escondidos

Enquanto permanecem num navio, os marinheiros po-
dem viver juntos, com bastante proximidade, durante 
semanas ou mesmo durante meses. O que significa que 
a tripulação pode tornar-se muito familiarizada com a 
estrutura do navio. Como resultado desta familiarida-
de, podem estar bem preparados para usar esse conhe-
cimento a seu favor no envolvimento em atividades 
criminosas. O exemplo mais óbvio é a criação e a uti-
lização de compartimentos ocultos para esconder subs-
tâncias ou materiais ilícitos. Nestas situações, as buscas 
podem ser realizadas, focando-se em sinais particulares 
que correspondam ao modo de atuação usual do(s) cri-
me(s) específico(s) para que o mandado ou a autoriza-
ção legal de atuação foram emitidos.
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Um compartimento oculto é uma área fechada ou 
um espaço construído e/ou usado para esconder con-
trabando. Quando uma equipa de abordagem conduz 
uma busca destrutiva, que pode implicar danos, exis-
tem aspetos especiais a serem considerados, incluindo a 
competência que é exigida para atuar, em razão do nível 
de intrusão que está a ser prosseguido. Uma busca des-
trutiva é qualquer atividade de busca de que resulte ou 
possa resultar a alteração, a modificação ou a destruição 
permanente de qualquer parte da embarcação, incluin-
do tanques, reservatórios, anteparas, escotilhas e outras 
superfícies que não possam ser, razoavelmente, repara-
das pela equipa de abordagem até à conclusão da ativi-
dade de abordagem, seja ainda no mar ou numa doca.

Na deteção de compartimentos ocultos, os agentes 
da autoridade devem:

(a) Avaliar cuidadosamente a estrutura física e 
a planta da embarcação com vista à identificação das 
áreas que carecem de um exame mais atento, seja indi-
vidual ou coletivamente:

(i) Tendo em consideração informa-
ção relevante ou exemplos anteriores 
de ocultação;
(ii) Ao indiciar sinais de atividade 
recente, como marcas de ferramentas, 
reparações ou pintura (veja abaixo);
(iii) Ao indicar equipamento adicio-
nal, supérfluo ou não funcional (por 
exemplo, tubagens);
(iv) Ao oferecer oportunidades de 
acesso seguro e/ou de ocultação e re-
cuperação; ou
(v) Ao oferecer outras condições 
específicas que possam proteger a in-
tegridade do contrabando;

(b) Imaginar a construção da embarcação para 
além do que é imediatamente visível e considerar, em 
cada nível, todos os espaços da proa à popa. Para o fazer, 
os agentes devem utilizar, sempre que possível:

(i) As plantas originais de constru-
ção e fotografias da embarcação;
(ii) Registos formais da embarcação 
usados para indicar trabalhos de repa-
ração realizados;
(iii) Membros de confiança da tri-
pulação (se possível);

(c) Ser paciente e persistente; pode demorar 
muitas horas até localizar e descobrir os compartimen-
tos ocultos de forma forense, garantindo que as provas 
sejam recolhidas com segurança e sem contaminação.

Os compartimentos ocultos mais comuns são os 
seguintes:

(a)  Tanques de líquidos: os navios de pesca e os 
cargueiros costeiros têm menos espaços vazios e vácuos 
que possam ser usados como compartimentos ocultos. 
Os tanques de combustível e os tanques de água são as 
áreas mais prováveis de ocultação. Estes compartimen-
tos são, normalmente, construídos com uma configura-
ção de “tanque dentro de um tanque”;

(b)  Espaços vedados: Os espaços vedados são fre-
quentes em navios de pesca, em cargueiros costeiros, em 
navios de carga a granel e em navios à vela. Os vácuos e 
espaços falsos em divisórias incluem também tanques 
de reator, baús pessoais dos marinheiros, passagens da 
sala de máquinas para a popa, o local onde se encon-
tra o eixo da hélice, piso falso e contentores de peixes;

(c)  Contentores e acessórios parasitas: Foram des-
cobertos contentores de carga marítima com compar-
timentos ocultos construídos em anteparas internas 
falsas, conveses, cabeças de convés, cantos e comparti-
mentos soldados externamente. Os acessórios parasitas 
podem ser fixados nos cascos de grandes navios de car-
ga e em cargueiros costeiros;

(d)  Diversos: Todos os outros locais, como debaixo 
de escadas e de beliches, em carga a granel, em produtos de 
carga em contentores, em peixe congelado, sob as áreas de 
cozinha, em equipamentos de maquinaria e em tejadilhos.

Existe uma série de sinais indicadores para os quais 
todos os agentes da autoridade devem estar atentos:

(a)  Indicadores evidentes:
(i) Construção nova (por exemplo, 
fibra de vidro ou tinta);
(ii) Tanques de combustível com ta-
manho ou formato invulgar;
(iii) Áreas de acesso fechado;
(iv) Deques cobertos por pranchas 
de madeira para esconder as placas de 
acesso;
(v) Poços de armazenamento que fo-
ram alterados/reparados;
(vi) Espaços vazios;
(vii) Calafetagem rachada, partida ou 
nova;
(viii) Excesso de equipamento ele- 
trónico;
(ix) Tripulação não familiarizada com 
a embarcação;

(b) Indicadores adicionais:
(i) Informação recolhida nesse sentido; 
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(ii) Documentação/ numeração/ no-
mes alterados;
(iii) Histórias conflituantes entre os 
membros da tripulação;
(iv) Alterações à estrutura original 
da embarcação;
(v) Bombas de transferência de 
combustível e tubagens excessivas;
(vi) Excesso de tambores de com- 
bustível;
(vii) Navio recentemente lavado com 
óleo diesel/lixívia;
(viii) Para-lamas instalados no mar;
(ix) Excesso de equipamento de 
soldadura;

(c)  Indicadores de capacidade de transferência no mar:
(i) Marcas de fricção / Para-lamas 
visíveis;
(ii) Excesso de boias;
(iii) Linha polipropileno;
(iv) Bastões químicos de luz/ flutua-
dores de luz;
(v) Combustível inconsistente ou 
excessivo;

(vi) Tripulação grande demais para 
o navio;
(vii) Acessórios com furação em con-
veses fechados.

Modalidade “rif-off”: “rip-off” é uma metodologia de 
ocultação em que uma carga legítima, geralmente em 
contentores, é utilizada para contrabandear (particular-
mente cocaína) do país de origem, ou de um porto de 
transbordo, para o país de destino. Em casos de “rip-off”, 
geralmente nem o remetente nem o consignatário estão 
cientes de que a sua remessa está a ser utilizada para 
contrabandear carga ilícita.

Modalidade “reefer”: um “reefer” é um contentor re-
frigerado com uma unidade de refrigeração interna. 
Estes contentores refrigerados são frequentemente 
utilizados para contrabandear drogas, principalmente 
cocaína. Para que este método seja bem-sucedido, exis-
te sempre uma conspiração local no país de origem ou 
no porto de transbordo, bem como no país de destino.  
A diferença entre “rip-offs” e “reefers” é que os segundos 
implicam normalmente a cumplicidade do proprietário 
legal da carga.

RECOLHA DE PROVAS RELACIONADAS COM OS CRIMES MARÍTIMOS

8.5    Questões gerais

A recolha de provas no mar apresenta considerações 
operacionais, logísticas e legais que são exclusivas do 
espaço marítimo.

Uma operação de abordagem conduzida no mar não 
deve atrasar, desnecessariamente, as atividades comer-
ciais nas quais a embarcação está envolvida, a menos 
que o apresamento da embarcação, usada para a ativida-
de criminosa, pareça inevitável para fins da investigação. 
Uma detenção injustificada expõe o Estado de bandeira 
dos agentes de autoridade de controlo da aplicação do 
direito do mar a uma queixa por parte do navio mer-
cante. Por exemplo, o Protocolo de 2005 da Convenção 
para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 
Navegação Marítima prevê que um Estado parte que 
tome medidas contra um navio deve:

“ter devidamente em conta a necessidade de não pre-
judicar os interesses comerciais ou legais do Estado 
de bandeira” (subalínea v) da alínea a) do nº 10 do 
artigo 8 bis);

“envidar esforços razoáveis para evitar que um navio 
seja indevidamente apresado ou atrasado” (subalí-
nea ix) da alínea a) do nº 10 do artigo 8 bis);
e
“Os Estados Partes serão responsáveis por quaisquer 
danos, prejuízos ou perdas imputáveis a eles decor-
rentes das medidas tomadas... quando: (i) os motivos 
de tais medidas se revelarem infundados, desde que o 
navio não tenha cometido nenhum ato que justifique 
as medidas tomadas; ou (ii) tais medidas são ilegais 
ou excedem as razoavelmente exigidas à luz das infor-
mações disponíveis para implementar as disposições 
deste artigo. Os Estados Parte devem proporcionar 
recursos eficazes em relação a tais danos, prejuízos ou 
perdas.” (alínea b) do nº 10 do artigo 8 bis). 

As condições meteorológicas também podem reduzir, 
significativamente, o tempo que os agentes da autoridade 
têm à sua disposição para recolher provas. Por exemplo, as 
condições meteorológicas podem deteriorar-se depressa 
e forçar os agentes da autoridade a deixarem a embarcação 
suspeita por razões de segurança (consultar o capítulo 7).
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Da mesma forma, como uma operação de aborda-
gem pode ser realizada em curso de navegação, uma rota 
específica ou um desvio à rota pode ser necessária. Isto 
vai afetar a atuação e a duração possível para a operação.

Os materiais recolhidos como prova são muito mais 
suscetíveis a perder-se ou a deteriorar-se num navio 
no mar do que em terra. O mar agitado pode colocar 
em risco a integridade das provas se as ondas lavarem 
os materiais ou as provas (por exemplo, as impressões 
digitais). Além disso, é fácil para as pessoas a bordo do 
navio libertarem-se de provas incriminatórias no mar, 
atirando-as borda fora.

8.6    Quem está envolvido?

Um número de funcionários específicos e de entidades se-
rão envolvidos na recolha, na preservação e na apresenta-
ção de provas. No entanto, a equipa inicialmente utilizada 
para atuar numa situação de potencial atividade criminosa 
cometida no mar terá um papel essencial na preservação 
do local até que as provas possam ser recolhidas.

Em muitos sistemas jurídicos, o uso de testemunhas 
da equipa de abordagem no tribunal tem vantagens pro-
cessuais comparativamente às declarações por escrito. 
Um processo criminal instaurado no seguimento da 
atuação no mar beneficia de uma identificação atem-
pada das testemunhas e (se necessário) da sua compa-
rência em tribunal. Devido à natureza transnacional do 
comércio marítimo, a apresentação de testemunhas em 
tribunal é particularmente desafiante. Por exemplo, os 
marinheiros que podem ser chamados como testemu-
nhas, podem já ter regressado às suas terras ou estar a 
bordo de um navio no mar e, portanto, não estarem ime-
diatamente disponíveis para comparecer em tribunal.

Em resultado das dificuldades inerentes a assegurar a 
comparência de testemunhas no local do julgamento, as 
provas devem, sempre que possível, reduzir o número de 
pessoas envolvidas. Reduzir o número de testemunhas en-
volvidas requer, portanto, que aqueles que são chamados 
para apoiar a acusação, satisfaçam os requisitos necessários.

Preservar a linha de contato com a prova é essencial 
em todos os sistemas jurídicos. Cada pessoa que lidou 
com as provas deve ser considerada uma possível tes-
temunha para fins de demonstrar em tribunal que as 
provas não foram adulteradas ou expostas a possíveis 
adulterações. Portanto, é recomendado que as seguintes 
funções sejam, especificamente, atribuídas e desempe-
nhadas dentro da equipa de abordagem:

(a)  O(s) responsável/responsáveis pelas provas. O res-
ponsável pela apreensão, registo, manuseamento e trans-
ferência das provas. Essa função deve ser desempenhada 

apenas por pessoas adequadamente treinadas. O manu-
seamento das provas por qualquer outra pessoa deve ser 
estritamente proibido, a menos que seja absolutamente 
necessário pelas circunstâncias. O(s) responsável/res-
ponsáveis pelas provas é (são) agentes de autoridade cuja 
função é comprovar a continuidade da posse das provas. 
Uma vez que ter apenas um agente da autoridade como 
responsável pelas provas envolve o risco de perda da prova 
se essa pessoa não estiver disponível, é preferível ter dois 
responsáveis pelas provas para corroboração;

(b) Gestor de fotografia e de vídeo. Um agente da 
autoridade deve ser encarregue de registar todas as pro-
vas em vídeo e fotografia. O treino deste agente da au-
toridade deve abranger os conceitos básicos de registo 
de imagem e de fotografia. As fotos e/ou vídeos devem 
registar as provas no local, antes da sua remoção. O ges-
tor de fotografia e de vídeo deve ser capaz de comprovar 
que as imagens visuais obtidas para documentar as pro-
vas não foram alteradas. A calibração da data e da hora 
também é um dado essencial. Será necessário usar có-
pias para o trabalho de investigação em curso, de forma 
que o original permaneça preservado para o processo 
judicial. O equipamento utilizado também pode ter de 
ser apresentado como prova em tribunal;

(c)  Testemunhas operacionais. Sempre que possível, 
um agente da autoridade deve ser designado para atuar 
como testemunha-chave na cena do crime. Este agente 
da autoridade deve testemunhar, pessoalmente, todas as 
ações iniciais que conduziram à abordagem; essa função 
inclui indicar a posição de todos os navios, dar conta de 
todas as decisões e delinear a base sobre a qual a abor-
dagem foi baseada. A testemunha operacional também 
deve ser capaz de descrever as operações de segurança, as 
operações de abordagem e a entrega de itens e de pessoas 
apreendidas após o incidente (que pode surgir se a prova 
for transferida para as autoridades de um Estado ou duma 
jurisdição diferente daquelas que, originalmente, recolhe-
ram as provas). A testemunha operacional deve ser a teste-
munha-chave em relação ao que os agentes da autoridade 
responsáveis pelo controlo da aplicação do direito do mar 
observaram, ouviram e fizeram. Deve-se ter cuidado para 
garantir que este agente da autoridade, e outras testemu-
nhas oficiais, não empreendam ou se envolvam em qual-
quer trabalho relacionado com a recolha de informação, 
de modo que exista uma barreira entre qualquer informa-
ção inicial que tenha sido recebida e a versão depurada 
que é, posteriormente, usada no ambiente operacional e 
que pode, em última instância, ser submetida ao tribunal;

(d)  Testemunha primária da abordagem. Sem-
pre que possível, deve ser nomeado apenas um único 
membro da equipa como a principal testemunha da 



CRIMINALIDADE MARÍTIMA: MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA CRIMINAL108

abordagem. Na medida do razoavelmente praticável, a 
principal testemunha da abordagem deve ter observa-
do, pessoalmente, todas as ações-chave realizadas como 
resultado da abordagem. Se as equipas de segurança e 
de abordagem estiverem separadas, a testemunha de 
abordagem principal apenas pode testemunhar o que 
presenciou. Neste sentido, pode ser necessário preparar 
uma testemunha separada da equipa de segurança que 
possa dar conta das atuações dessa parte da equipa.

8.7    A regra da “hora dourada”

A “hora dourada” refere-se às primeiras etapas possíveis 
de uma investigação criminal em que a recolha de pro-
vas são possíveis de serem realizadas, a fim de maximi-
zar e de manter a validade, a eficiência e a admissibilida-
de das provas mais confiáveis.

A regra da “hora dourada” é de particular importância 
durante a investigação de um crime no espaço marítimo. 
A investigação da cena do crime deve ser sempre ante-
cipada antes da abordagem, por exemplo, tirando fotos 
que se podem tornar provas úteis, como quando pessoas 
no navio suspeito são observadas a desfazerem-se de po-
tenciais provas. O agente da autoridade que atua como 
gestor de vídeo e de fotografia deve iniciar a sua atividade 
em colaboração com a testemunha principal, antes do 
próprio embarque, e registar a conduta do pessoal a bor-
do. Esta é uma boa prática e é fundamental para qualquer 
caso onde haja suspeita de um crime cometido ou prestes 
a ser cometido (por exemplo, quando haja tentativa de 
perverter o curso da justiça pela destruição de provas).

Após o embarque, o objetivo da recolha de provas é obter 
um entendimento/representação o mais completa e precisa 
possível do ambiente em que ocorreu a atividade criminosa 
suspeita. Naturalmente, com o passar do tempo, os objetos 
que podem ser usados como prova podem ser alterados ou 
deteriorar-se. As declarações testemunhais podem perder 
valor devido à perda de memória quanto aos pormeno-
res ou podem tornar-se confusas devido à comparação de 
recordações pelas testemunhas. As amostras de ADN e as 
impressões digitais podem-se perder ou ser contaminadas 
pelo pessoal a bordo ou por agentes externos (vento, água, 
etc.). A principal testemunha da abordagem deve ser o 
mais rigorosa possível na gestão de cada recolha de provas.

Em relação à recolha de provas no mar, devem ser 
seguidos os seguintes procedimentos:

(a)  As impressões digitais e as amostras de ADN, 
ou de qualquer outro material que possa ser usado 
como prova, e que arrisque a ser danificado pelo mar, 
vento, movimento do navio ou das pessoas a bordo, de-
vem ser imediatamente recolhidas;

(b)  Cada local que possa ser relevante para a in-
vestigação criminal deve ser fotografado pela equipa de 
embarque, o mais rapidamente possível;

(c)  De igual modo, os depoimentos das testemu-
nhas e das pessoas a bordo devem ser recolhidos com a 
maior brevidade possível, antes que surjam oportunida-
des de conluio entre a tripulação. A tripulação não deve 
ter a possibilidade de trocar informações antes de ser 
questionada; os suspeitos devem estar sob a vigilância de 
um agente de autoridade durante a operação de aborda-
gem e a recolha de provas, a fim de evitar conluio nas de-
clarações. A posição exata do navio (latitude/longitude) 
também deve ser registada antes e durante a abordagem.

8.8    Como são recolhidas as provas

Quando dois objetos entram em contato, ocorre uma 
troca de materiais rastreáveis, como cabelos, fibras, suji-
dade, poeira, sangue, fluidos corporais e células da pele.

Assim que a localização do local do crime seja identi-
ficada, a área deve ser isolada para evitar a contaminação 
de quaisquer provas, principalmente as do material aci-
ma enumerado. Isolar a cena do crime a bordo de uma 
embarcação no mar, pode exigir confinar a tripulação e 
os passageiros a certas áreas assépticas, porém seguras 
da embarcação (por exemplo, num convés) pelo tempo 
necessário à investigação. Se estiverem disponíveis, po-
dem ser usadas roupas de proteção corporal (de papel) 
para ajudar a minimizar a contaminação cruzada.

As provas devem ser identificadas e depois recolhidas. 
A prática de um crime não é, necessariamente, um episó-
dio estático que ocorre num espaço e tempo limitados. 
Nestes termos, uma abordagem coordenada e abrangente 
é a chave para recolher todas as provas relacionadas com 
os atos que levaram à prática do crime. Isto pode incluir a 
criação de uma linha do tempo dos eventos ocorridos com 
a “melhor hipótese” alcançada, elaborada a partir das en-
trevistas iniciais, de modo que a identificação e a recolha 
de provas, incluindo a recolha de provas em vídeo, possa 
refletir o que se sabe ou que se acredita ter acontecido.

Na procura por provas, os agentes da autoridade 
devem procurar identificar indícios de qualquer ato cri-
minoso que possa ter sido cometido, mesmo antes do 
momento da abordagem.  Por exemplo, as cargas escon-
didas podem ter sido carregadas e os respetivos escon-
derijos construídos meses antes da abordagem.

Imediatamente após a conclusão da operação de 
abordagem, os agentes da autoridade devem seguir um 
processo que inclua os seguintes passos:

(a)  Recolher gravações de vídeo e fotografias para 
fornecer uma representação visual fiável da cena do crime;
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(b)  Recolher amostras de substâncias ilícitas 
transportadas pela embarcação. Estas amostras devem 
ser preservadas, imediatamente, como prova – e em 
conformidade com os requisitos de uma linha de con-
tinuidade – para uma posterior análise forense. Quan-
do disponíveis, devem ser usadas embalagens de teste 
de drogas para analisar as substâncias, sem prejuízo de 
estas serem submetidas a análises adicionais em labora-
tórios forenses especializados;

(c)  Identificar e isolar os suspeitos;

(d)  Recolher impressões digitais e amostras de 
ADN, documentos, armas pequenas, telemóveis, com-
putadores portáteis e qualquer material possivelmente 
relevante como prova. Deve ter-se muito cuidado com 
a preservação de impressões digitais e de amostras de 
ADN, que podem, rapidamente, deteriorar-se;

(e)  Identificar e registar as informações de iden-
tificação relativas à embarcação, aos motores, aos equi-
pamentos (por exemplo, comunicações), à carga (para 
encontrar proprietários registados, os compradores e 
os vendedores), etc. Esta informação pode ser cruzada 
com bases de dados legais e comerciais, com o objetivo 
de recolher mais informações e provas. Se possível, es-
tas informações devem ser obtidas durante as operações 
que antecedem a abordagem;

Deve-se considerar a possibilidade de permitir que 
um navio continue a sua viagem quando não existir en-
volvimento direto do armador/fretador ou comandan-
te e quando o apresamento do navio não for necessário 
para a instauração do processo judicial. Pode ser neces-
sário confirmar primeiro a propriedade da embarcação 
e estabelecer contatos com os consultores jurídicos ou 
com os responsáveis pela ação penal, antes de proceder 
à libertação de uma embarcação.

Além disso, as investigações de controlo da aplicação 
do direito do mar devem ser coordenadas, em tempo 
real, com as investigações em terra, de modo a aumentar 
as probabilidades de um processo eficaz. Os exemplos 
podem incluir:

(a)  Num caso de pirataria, durante a tomada de re-
féns, a negociação e o pagamento de um resgate. Em coo-
peração com a indústria naval, as seguradoras e o setor 
bancário, os intermediários e as suas comunicações 
telefónicas podem e devem ser monitoradas em tempo 
real, bem como os números de série das notas podem 
e devem ser rastreados. Em algumas jurisdições, os pa-
gamentos de resgate podem ser considerados contrá-
rios à “política pública” (embora não necessariamente 
ilegais), o que exigirá a orientação do responsável pela 

ação penal e/ou do governo quanto à possibilidade de 
terem lugar ações de aplicação do direito do mar nesse 
domínio. Algumas jurisdições criminalizam o pagamen-
to de resgate quando esse pagamento seja feito a um 
grupo designado como terrorista.

(b)  Monitorização de fluxos financeiros de organiza-
ções criminosas ligadas ao crime. Com a finalidade de auxiliar 
o processo criminal e incluir todos os elementos financei-
ros do crime, também deve ser realizada uma investigação 
financeira paralela. Isso vai permitir identificar a supervi-
são bancária e facilitar a monitorização de transferências 
de fundos por via eletrónica (por exemplo, através da in-
ternet e de telemóveis). Estas investigações podem exigir 
a cooperação com bancos centrais (nacionais) e unidades 
de investigação financeira e o sistema bancário em ter-
mos mais amplo, incluindo agências de câmbio, empresas 
de transferências de fundos e operadoras de telemóveis.

8.9    A preservação de provas

A preservação das provas deve ser uma das principais 
preocupações de todo o pessoal envolvido numa ope-
ração de controlo da aplicação do direito do mar. As 
seguintes etapas representam as melhores práticas e de-
vem ser seguidas pela equipa de abordagem para fins da 
recolha de provas:

(a)  A principal testemunha da abordagem deve 
ser responsável por todas as pessoas e pela sua localiza-
ção a bordo do navio, antes de estas serem deslocadas. 
Deve-se evitar a tentativa de se descartarem de qualquer 
prova, antes da chegada da equipa de recolha. Um siste-
ma para marcar a localização de provas-chave para a sua 
apreensão antecipada ou imediata (devido ao elevado 
risco de potencial perda, contaminação ou deterioração 
no mar) deve ajudar a priorizar a recolha;

(b)  Quando são transportadas substâncias ilíci-
tas, a sua localização a bordo deve ser, imediatamente, 
documentada em detalhe através de representações 
visuais. Sob a supervisão da principal testemunha de 
embarque, as amostras dos materiais usados para es-
conder as substâncias devem ser recolhidas. Além disso, 
amostras das mesmas substâncias devem ser colhidas 
de modo que as suas características químicas não sejam 
alteradas (por exemplo, pela entrada de água), permi-
tindo uma análise pericial subsequente;

(c)  Deve ser atribuído um número de referência 
a cada pessoa a bordo, salvaguardando qualquer troca 
de números, por exemplo, anexando o número a um 
identificador de cabo e usando o número em fotografias 
num quadro-negro ou num outro letreiro;
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(d)  Se os suspeitos estiverem em duas ou mais em-
barcações, as suas localizações originais devem ser regis-
tadas, antes de serem deslocados para outra embarcação;

(e)  As armas ou munições não devem ser manu-
seadas. No entanto, se houver necessidade de as mover, 
devem ser mantidos registos para identificar ADN não 
previsível ou impressões digitais;

(f)  Se representar um risco, as munições devem 
ser imediatamente eliminadas; entretanto, a recolha de 
provas deve ser considerada dentro dos limites de segu-
rança e de proteção. Os registos fotográficos e escritos 
devem ser recolhidos, assim como as impressões digi-
tais (quando possível);

(g)  Quaisquer armas ou apetrechos relacionados 
com o crime devem ser retirados dos suspeitos e consi-
derados provas (desde que a segurança ou a proteção 
não exijam uma destruição imediata). Em qualquer um 
dos casos, devem ser mantidos registos detalhados de 
quem estava na posse desses itens;

(h)  Os suspeitos devem ser impedidos de comu-
nicarem entre eles.

8.10    Procedimentos padrão 
relativos a testemunhas e suspeitos

É importante obter as principais informações de todas 
as pessoas a bordo, interrogando-as como testemunhas 
ou suspeitos, o mais rapidamente possível. Este proces-
so deve ser realizado, garantindo a apreensão total de 
provas e assegurando que os direitos individuais sejam 
reconhecidos e exercidos.

As informações básicas, recolhidas de cada pessoa a 
bordo do navio inspecionado, devem incluir o seguinte:

(a)  Cópia do(s) documento(s) de identidade 
completo(s) (por exemplo, passaporte, cartão de cida-
dão/bilhete de identidade, documentos de marinheiro);

(b)  Nome (nomes completos e nomes por que são 
conhecidos), incluindo em caracteres não romanizados (por 
exemplo, o mandarim) que podem ser necessários para a 
confirmação completa da identidade no seu país de origem;

(c)  Data e local de nascimento;

(d)  Nacionalidade;

(e)  Morada (s) completa(s);

(f)  Contatos detalhados (por exemplo, telefone, 
telemóvel, endereço(s) de comunicação eletrónica);

(g)  Características específicas de identificação 
(por exemplo, tatuagens) que podem ajudar na descri-
ção por outras testemunhas;

(h)  Função(ões) a bordo;

(i)  Línguas faladas;

(j)  Informações de parentes próximos (incluindo 
o nome do pai); e

(k)  Clã (quando aplicável).

Sempre que possível, os depoimentos devem ser 
prestados na própria língua das testemunhas. Deve ser 
tomado um cuidado especial na identificação, seleção e 
utilização de intérpretes.

Quando todas ou algumas das pessoas a bordo do 
navio inspecionado forem suspeitas de terem participa-
do na prática de um crime, todos os suspeitos devem 
ser informados dessa suspeita primeiro e depois deve 
ser confirmado que todos compreenderam:

(a)  Que não precisam dizer nada se não quiserem; e

(b)  Que tudo o que disserem será registado e po-
derá ser usado em tribunal.

Se for necessária, uma precaução legal deve ser usa-
da. Cada suspeito deve ser interrogado separadamente. 
Deve-se ter especial atenção para evitar situações em 
que os suspeitos possam comunicar uns com os outros.

Durante o interrogatório de testemunhas ou de sus-
peitos, não devem ser usados meios de coação. As in-
formações devem ser fornecidas voluntariamente. Para 
registar as fontes das informações recolhidas, devem ser 
usados números únicos de referência.

Se a suspeita e as provas sustentarem a detenção e a 
transferência de suspeitos para a adequada autoridade 
competente (por exemplo, a polícia), o material trans-
mitido deve provavelmente incluir:

(a)  Cópias originais de todas as declarações (as-
sinadas) de testemunhas e de suspeitos, as declarações 
assinadas (pela polícia) dos agentes de autoridade en-
volvidos e quaisquer gravações de vídeo efetuadas;

(b)  Uma cópia de todos os registos dos detidos (in-
cluindo fotografias), de preferência com números de re-
ferência exclusivos e os nomes dos agentes da autoridade 
que efetuaram a detenção e, quando possível, a condição 
física da pessoa transferida, o tratamento médico presta-
do, o motivo da detenção, a ocasião em que a detenção 
foi iniciada, as refeições fornecidas e quaisquer decisões 
tomadas em relação à detenção do suspeito;

(c)  Uma cópia original do registo fotográfico 
(com a descrição do que cada imagem mostra);

(d)  Provas acompanhadas de:
(i) Uma cópia original (cópias) da(s) 
declaração(ões) para assegurar a cadeia 
de custódia desde o momento da apreen-
são até à transferência para a polícia;
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(ii) Uma cópia original do registo das 
provas; e
(iii) Qualquer outra prova relevante.

Devem ser mantidos registos de todas as provas en-
tregues à autoridade responsável pelo processo. As có-
pias devem ser conservadas pela entidade de controlo 
da aplicação do direito do mar que as recolheu.

ORIENTAÇÃO GERAL ADICIONAL

8.11    Adaptação das buscas, 
da recolha e da preservação  
das provas ao sistema jurídico onde 
o julgamento pode vir a ser realizado

Os detidos, suspeitos de crimes no espaço marítimo, 
podem vir a ser sujeitos à instauração de processos 
criminais em vários Estados (ver capítulos 5 a 7).  
O foro da acusação depende, muitas vezes, do vínculo 
jurisdicional aplicável, ou disponível, de acordo com 
as circunstâncias. Como a recolha de provas visa a sua 
utilização num processo criminal, pode ser benéfico 
para a equipa de abordagem estar informada da pos-
sível diversidade de requisitos legais, tendo em consi-
deração os diversos locais onde ter lugar a ação penal. 
Em conformidade, as provas devem ser recolhidas, 
tendo em consideração o possível local da ação penal.

As influências históricas e as culturas jurídicas 
nacionais demonstram como as diferenças entre os 
sistemas jurídicos podem afetar a maneira como as 
provas são recolhidas e apreciadas. Por exemplo, num 
sistema de common law, os procuradores e/ou os tri-
bunais podem recusar provas que não tenham sido fo-
ram recolhidas em total conformidade com as regras 
de prova, especialmente quando a linha de custódia 
de provas não ter sido estritamente respeitada. No 

entanto, alguns sistemas baseados no direito romano 
são mais flexíveis do que os sistemas de common law 
em termos do uso de provas e, frequentemente, de-
pendem da polícia judiciária para efeitos de certifica-
ção, o que nem sempre é reconhecido pelos Estados 
da common law. 

Para os agentes da autoridade do controlo da apli-
cação do direito do mar, a consequência é precisarem 
dar uma maior relevância a certas questões, se existir a 
possibilidade de o julgamento ocorrer num diferente 
sistema legal ou numa jurisdição distinta. Por exemplo, 
a entidade de aplicação do direito do mar que recolhe 
as provas deve prestar uma atenção especial a questões 
como a autoridade/posição da pessoa a quem uma tes-
temunha pode fazer uma declaração admissível, bem 
como quaisquer outros requisitos específicos para a li-
nha de custódia de provas.

A recolha de provas deve ser sempre obedecer aos 
padrões mais precisos possível, independentemente do 
sistema legal para o qual essas provas possam ser trans-
feridas. As melhores práticas na recolha e de tratamento 
de provas, na entrevista e gravação de depoimentos e 
nos procedimentos com os suspeitos maximizarão as 
probabilidades das medidas de justiça e de transparên-
cia aplicadas sejam reconhecidas pelo tribunal de julga-
mento, como tendo sido adequadas e aceitáveis.
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Tabela resumida: Crime — indicadores — provas — jurisdição

Tipo de crime Possíveis indicadores
Provas possíveis de 

recolha
Jurisdição 

(ver capítulos 1a 7)

Tráfico de seres 
humanos / 
contrabando  
de migrantes

Navio superlotado; pas-
sageiros escondidos/não 
declarados; excesso de 
combustível em relação ao 
destino declarado; relató-
rios de informação; navio 
sem bandeira; navio em 
mau estado

Documentos de identifica-
ção e impressões digitais 
dos suspeitos; posição do 
navio com base nos dados 
do GPS; depoimentos das 
testemunhas, passageiros e 
tripulantes; cópias do diário 
de bordo; material pessoal 
relevante, telemóveis e 
computadores pessoais 
dos suspeitos; fotografias 
e vídeos; tatuagens ou 
marcas relacionadas com 
escravidão; estilo de vestir 
e etiquetas de roupas dos 
passageiros; uso de ou mar-
cas causadas por restrições 
físicas

Mar territorial /zona 
contígua.

Estado de bandeira.

Jurisdição pessoal passiva 
ou ativa. Artigo 8 do Pro-
tocolo de Contrabando de 
Migrantes e Protocolo de 
Tráfico de Pessoas, quando 
aplicável.

Tráfico de drogas Lancha / embarcação 
rápida; indicadores de 
compartimentos ocultos; 
relatórios de informação;  
propulsão adicional ou 
muito extra potente (por 
exemplo, motores fora  
de bordo)

Impressões digitais na cena 
do crime; amostras de 
drogas para análise forense; 
documentos de identifica-
ção e impressões digitais 
dos suspeitos; posição do 
navio com base em dados 
GPS; depoimentos das 
testemunhas, passageiros e 
tripulantes; cópias do diário 
de bordo; material pessoal 
relevante; telemóveis e 
computadores pessoais; 
fotografias e vídeos; dinheiro 
e/ou valores; armas; bóias 
de marcação; deteção por 
cães farejadores de drogas; 
esfregaço de droga do navio

Mar territorial /zona 
contígua.

Estado de bandeira.

Jurisdição pessoal passiva 
ou ativa Artigo 17 da Con-
venção das Nações Unidas 
contra o Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes e Substân-
cias Psicotrópicas de 1988, 
quando aplicável.

Pirataria / assalto  
à mão armada  
no mar

Escadas; ganchos; armas; 
combustível em excesso; 
motores de alta potência; 
relatórios de informação; 
falta de pescado ou outro 
equipamento compatível 
com o alegado uso “legal” 
do navio; tamanho da 
embarcação/ embarcação 
“mãe”

Documentos de identifica-
ção e impressões digitais; 
posição da embarcação com 
base em dados de GPS; de-
clarações de testemunhas; 
passageiros e tripulação; 
cópias do diário de bordo; 
material pessoal relevante, 
telemóveis e telefones-
-satélite e computadores 
pessoais; armas; escada-
ria; ganchos; fotografias e 
vídeos, especialmente de 
todo o material que não 
pode ser entregue aos 
detentores da ação penal 
(como, possivelmente, o 
próprio navio)

Jurisdição universal onde 
a legislação nacional o 
permitir (pirataria).

Estado de bandeira.

Jurisdição pessoal passiva 
ou ativa.



CAPÍTULO 9

O Crime de Pirataria

Parte III.
Algumas atividades específicas
de aplicação do direito do mar



1.

2.

3.

4.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) contem o esquema, 
internacionalmente reconhecido, de definições e de competência relativas à pirataria, 
codifica as autoridades necessárias para combater este crime e inclui a obrigação  
de todos os Estados cooperarem nessa atividade.

O crime de pirataria também existe de forma independente no direito internacional 
consuetudinário, o que significa que se aplica a todos os Estados e confere-lhes 
poderes, independentemente de terem ou não ratificado a UNCLOS.

As formas pelas quais os Estados incorporam o crime de pirataria na sua legislação 
nacional são muito diversas. Não existe uma única forma de incorporar esse delito  
nos ordenamentos jurídicos nacionais, que deve ser feito dentro do contexto mais amplo  
da lei criminal ou processual penal nacional, a fim de ser coerente com todos os outras 
matérias reguladas por essa legislação. Nos Estados que exigem um novo ato  
de incorporação das obrigações convencionais internacionais, as disposições  
da UNCLOS sobre pirataria são normalmente integradas através da aprovação de leis 
que implementam os artigos 100 a 107 da UNCLOS, com as necessárias alterações, 
para se adequar às circunstâncias locais. Nos Estados em que essa transformação não 
é necessária, a ratificação ou adesão à UNCLOS em termos internacionais torna  
a UNCLOS automaticamente parte de seu direito interno.

Na maioria das situações, os elementos-chave do crime de pirataria segundo o direito 
internacional são:

(a) Qualquer ato ilegal de violência ou detenção, ou qualquer ato de depredação;

(b)  Para fins privados;

(c)  De um navio privado contra outro navio (que pode ser um navio não privado, 
como um navio de guerra); e

(d)  Em águas internacionais.



CONCEITOS-CHAVE

NAVIO PIRATA (OU EMBARCAÇÃO): Um navio destinado a ser utilizado para a prática de um 
dos atos referidos no artigo 101 da UNCLOS pelas pessoas que o controlam efetivamente. Para 
os fins deste Manual, será utilizado o termo mais amplo de “embarcação”, uma vez que abrange 
todos os tipos de embarcações que navegam no mar (de acordo com a Convenção sobre os 
Regulamentos Internacionais para a Prevenção de Abalroamentos no Mar, de 1972). Entretanto, 
cada Estado pode prever a sua própria definição de “navio” ou “embarcação” e, de ainda de 
outras questões, na sua legislação interna.

EMBARCAÇÕES AUTORIZADAS: As embarcações oficiais do Estado, incluindo navios de guerra, 
embarcações da polícia marítima e outras embarcações do Estado identificadas como tal, 
especificamente em serviço não comercial, que estão autorizadas a participar em operações 
marítimas de controlo da aplicação do direito do mar em nome do seu Estado.

ÁGUAS INTERNACIONAIS: Águas sobre as quais nenhum Estado tem soberania, embora 
os Estados costeiros e os Estados de bandeira possam deter certos poderes de execução, 
dependentes da atividade e da localização. No que respeita à pirataria, as águas internacionais 
incluem a zona contígua, a zona económica exclusiva e o alto mar. 
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INTRODUÇÃO

9.1    Como é tratada a pirataria  
na UNCLOS?

A pirataria é um dos poucos crimes marítimos que 
são, especificamente, tratados pela UNCLOS. Em qua-
se todas as suas configurações, os artigos da UNCLOS 
sobre pirataria codificam as disposições de tratados, 
previamente acordados, e refletem o direito interna-
cional consuetudinário.

O “esquema” da UNCLOS sobre pirataria encontra-
-se, principalmente, nos artigos 100 a 107 e no artigo 
110. O artigo 101, que é analisado com mais pormenor 
seguidamente, define o crime de pirataria. Embora a 
pirataria marítima também se aplique a aeronaves, este 
Manual centra-se sobretudo em embarcações.

O Artigo 100 reflete a alta prioridade que a comu-
nidade internacional atribui à cooperação na repressão 
à pirataria. O uso da frase “deve cooperar na medida  
do possível”, ao contrário de uma formulação menos for-
te, como “deveria” ou “poderia”, indica uma obrigação de 
cooperar e reflete a importância das ações antipirataria  
e da coordenação entre os Estados para o reforço do esta-
do de direito internacionalmente e para a segurança dos 
mares, de forma que o espaço marítimo esteja disponíveis 
para o uso por todos os Estados e por todos os navios.

Juntamente com o artigo 110 (ver capítulo 5), os ar-
tigos 102 a 107 da UNCLOS estabelecem as definições, 

os poderes e os deveres associados à obrigação geral do 
artigo 100 e à definição específica de crime marítimo de 
pirataria que consta do artigo 101.

No essencial o artigo 102 diz-nos que uma embarcação 
com imunidade soberana, como um navio de guerra ou 
outra embarcação marítima autorizada para o controlo da 
aplicação do direito do mar não pode, por definição, come-
ter um ato de pirataria. Esta limitação é importante porque 
muitos dos atos de aplicação do direito do mar realizados 
por essas embarcações autorizadas, como tiros de adver-
tência, a abordagem, as buscas e as apreensões, seriam atos 
equivalentes a pirataria, se fossem realizados por uma em-
barcação privada (e não para fins de autodefesa). No efeito, 
como uma embarcação de controlo da aplicação do direito 
do mar autorizada pelo Estado está a cumprir a vontade 
do seu poder soberano e não a agir para fins privados, esta 
não poderá ser classificada como pirata e os seus atos não 
podem ser definidos como pirataria. A única exceção a esta 
regra é a situação codificada no artigo 102, ou seja, quando 
a tripulação da embarcação autorizada se amotina e, poste-
riormente, comete um ato de pirataria. Se esse for o caso, a 
embarcação deixa de ser um representante legítimo do seu 
Estado e passa a ser considerada uma embarcação “privada” 
e, portanto, capaz de cometer pirataria. Além disso, deve 
ser sublinhado que quando uma embarcação privada pu-
der alegar em termos jurídicos que agiu em legítima defesa, 
dificilmente a sua conduta será qualificada como pirataria.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 100

Dever de cooperar na repressão da pirataria

Todos os Estados devem cooperar em toda a medida do 
possível na repressão da pirataria no alto mar ou em 
qualquer outro lugar que não se encontre sob a jurisdi-
ção de algum Estado.

ARTIGO 102

Pirataria cometida por um navio de guerra, um navio 
de Estado ou uma aeronave de Estado cuja tripulação 
se tenha amotinado

Os atos de pirataria definidos no artigo 101º perpetra-
dos por um navio de guerra, um navio de Estado ou uma 
aeronave de Estado, cuja tripulação se tenha amotina-
do e apoderado do navio ou aeronave, são equiparados 
a atos cometidos por um navio ou aeronave privados.
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O artigo 103 define o que é considerado um navio 
pirata. Esta definição está vinculada ao artigo 101 mas 
é distinta deste quando define um ato de “pirataria”. 
 A definição no artigo 103 descreve os tipos de embarca-
ções que estão sujeitas aos artigos 104 a 106, que é uma 
apreciação distinta da conduta descrita no artigo 101.

O seguinte pode ser considerado relativamente a um 
navio pirata:

(a) Um navio no qual os piratas viajam para um 
local para cometer um ato de pirataria ou no qual os 
piratas viajam de um local onde cometeram um ato de 
pirataria; e

(b) Um navio em que viajam pessoas, que se acre-
dita, com base em motivos razoáveis, que pretendem 
cometer um ato de pirataria; e

(c) Qualquer navio onde os piratas já praticaram 
um ato de pirataria e que controlam por ainda estarem 
a bordo da embarcação. No entanto, uma vez que uma 
embarcação pirata deixe de estar sob o controlo de pira-
tas não é mais uma embarcação controlada por piratas, 
sujeita ao direito de visita nos termos do artigo 110.

ARTIGO 106

Responsabilidade em caso de apresamento sem mo-
tivo suficiente

Quando um navio ou uma aeronave for apresado por 
suspeita de pirataria, sem motivo suficiente, o Estado 
que o apresou será responsável, perante o Estado de 
nacionalidade do navio ou da aeronave, por qualquer 
perda ou dano causado por esse apresamento.

ARTIGO 103

Definição de navio ou aeronave pirata

São considerados navios ou aeronaves piratas os navios 
ou aeronaves que as pessoas, sob cujo controlo efetivo se 
encontrem, pretendem utilizar para cometer qualquer dos 
atos mencionados no artigo 101º. Também são conside-
rados piratas os navios ou aeronaves que tenham servido 
para cometer qualquer de tais atos, enquanto se encon-
trem sob o controlo das pessoas culpadas desses atos.

ARTIGO 104

Conservação ou perda da nacionalidade de um navio 
ou aeronave pirata

Um navio ou uma aeronave pode conservar a sua nacio-
nalidade, mesmo que se tenha transformado em navio 
ou aeronave pirata. A conservação ou a perda da nacio-
nalidade deve ser determinada de acordo com a lei do 
Estado que tenha atribuído a nacionalidade.

ARTIGO 105

Apresamento de um navio ou aeronave pirata

Todo o Estado pode apresar, no alto mar ou em qual-
quer outro lugar não submetido à jurisdição de qualquer  
Estado, um navio ou aeronave pirata, ou um navio ou ae-
ronave capturados por atos de pirataria e em poder dos 
piratas e prender as pessoas e apreender os bens que 
se encontrem a bordo desse navio ou dessa aeronave.  
Os tribunais do Estado que efetuou o apresamento, po-
dem decidir as penas a aplicar e as medidas a tomar no 
que se refere aos navios, às aeronaves ou aos bens sem 
prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé.

Algumas questões importantes a considerar pelos 
agentes de autoridade de controlo da aplicação do direito 
do mar, pelos responsáveis pela instauração de processos 
penais e pelos juízes na aplicação desta definição incluem:

(a) Quem pode ser tratado como uma “pessoa com 
controlo efetivo” e quais são os indicadores dessa situação;

(b) Como a jurisdição relevante lida com a ques-
tão de intenção/e da consumação; e

(c) Fatores que provam ou infirmam que, no 
momento do apresamento pelos agentes de controlo 
da aplicação do direito do mar, uma embarcação pirata 
ainda estava sob o controlo efetiva dos culpados pelo 
ato inicial de pirataria.

O artigo 104 prevê a competência dos Estados de 
bandeira para decidirem se um navio pirata com a sua 
bandeira perde a nacionalidade desse Estado (e, em 
conformidade, no normal curso dos acontecimentos, a 
proteção desse Estado). No entanto, na realidade, esta 
disposição não beneficia nem prejudica os agentes da 
autoridade de controlo da aplicação do direito do mar 
de qualquer Estado na sua capacidade de lidar com os 
navios piratas e com as pessoas a bordo.

Isto acontece porque, como o artigo 105 deixa claro, 
qualquer Estado pode apresar um navio pirata e instau-
rar os processos criminais em relação a esse navio quan-
do seja encontrado em águas internacionais, indepen-
dentemente de a lei do Estado de bandeira desse navio 
pirata informar que esses navios mantêm a nacionalida-
de desse Estado.

O Artigo 105 codifica a norma, anteriormente pre-
vista no direito internacional costumeiro sobre a “ju-
risdição universal” relativa a atos de pirataria, a piratas 
e a embarcações piratas. A prática consuetudinária dos  
Estados também deixa claro que terceiros Estados, isto 
é, Estados não envolvidos no apresamento efetivo de 
um navio pirata no mar, podem ser constituir locais ade-
quados à prossecução da acusação de pirataria.

Todavia, o artigo 106 estabelece que, quando qual-
quer apresamento de uma embarcação por suspeita de 
pirataria for considerado “motivo adequado”, o Estado 
de bandeira da embarcação apresada pode solicitar uma 
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indemnização ao Estado da embarcação autorizada res-
ponsável pelo apresamento.

Os artigos 103 a 106 definem o que se deve entender 
por navio pirata e descrevem as ações que podem ser to-
madas em relação a tais navios, em particular a sua poten-
cial sujeição a apresamento. Por seu turno, o artigo 107 
define os tipos de embarcações que estão autorizadas a 
realizar as ações de apresamento previstas no artigo 105. 
Conforme anteriormente observado, apenas as embar-
cações do Estado devidamente autorizadas – como os 
navios de guerra, as lanchas da guarda costeira e as em-
barcações da polícia marítima – têm poder para apresar 
embarcações piratas. Essas embarcações estão autori-
zadas a fazê-lo, utilizando o direito de visita previsto no 
artigo 110.

costumeiras e convencionais. No entanto, é geralmente 
aceite que a definição de pirataria fornecida no artigo 
101 reflete o direito internacional consuetudinário.

9.2    Os elementos da pirataria como 
crime ao abrigo da UNCLOS

O crime de pirataria encontra-se definido no artigo 101. 
Existem vários aspetos desta definição que devem ser 
detalhadamente examinados, de forma a apreciar tan-
to os elementos exigidos pelo crime, como o âmbito da 
conduta lesiva. É importante lembrar que, no processo 
de incorporação do crime nas legislações nacionais, 
os Estados podem alterar o escopo ou os elementos  
da pirataria, conforme sejam definidos na sua legislação 
nacional. Alguns exemplos podem ser encontrados na 
seção final deste capítulo.

ARTIGO 107

Navios e aeronaves autorizados a efetuar apresamen-
to por motivo de pirataria

Só podem efetuar apresamento por motivo de pirataria 
os navios de guerra ou aeronaves militares, ou outros 
navios ou aeronaves que tragam sinais claros e sejam 
identificáveis como navios ou aeronaves ao serviço de 
um governo e estejam para tanto autorizados.

ARTIGO 101

Definição de pirataria

Constituem pirataria quaisquer dos seguintes atos:

a) Todo o ato ilícito de violência ou de detenção 
ou todo o ato de depredação cometidos, para fins priva-
dos, pela tripulação ou pelos passageiros de um navio 
ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra:

i) Um navio ou uma aeronave em alto mar 
ou pessoas ou bens a bordo dos mesmos;

ii) Um navio ou uma aeronave, pessoas ou 
bens em lugar não submetido à jurisdi-
ção de algum Estado;

b) Todo o ato de participação voluntária na utili-
zação de um navio ou de uma aeronave, quando aquele 
que o pratica tenha conhecimento de factos que deem 
a esse navio ou a essa aeronave o carácter de navio ou 
aeronave pirata;

c) Toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar 
intencionalmente a cometer um dos atos enunciados 
na alínea a) ou b).

O Artigo 107 não impede, no entanto, o apresamento 
de um navio pirata pela sua potencial vítima no exercício 
de legítima defesa, desde que o navio pirata e os que nele 
estão, sejam entregues a uma autoridade governamental 
competente na primeira oportunidade possível.

A par do artigo 110, os artigos 100 a 107 estabelecem 
os poderes e as definições específicas sobre pirataria na 
UNCLOS. Contudo, conforme anteriormente men-
cionado, estas disposições devem ser lidas, juntamente 
com outras disposições mais gerais da UNCLOS, como 
a referência cruzada de muitos artigos sobre o “alto 
mar”, incluindo aqueles que tratam de pirataria, relati-
vamente à zona económica exclusiva em resultado do 
nº 2 do artigo 58.

Além disso, importa sublinhar que a UNCLOS não é 
a única fonte de direito internacional que “cria” o crime 
de pirataria (a pirataria também é, por exemplo, um cri-
me nos termos do artigo 15 da Convenção de Genebra 
em Alto Mar, de 1958), nem é a única fonte de direito 
internacional referente à jurisdição universal sobre a pi-
rataria, dado que o direito internacional consuetudiná-
rio integra a mesma regra.

A pirataria como um crime sujeito a jurisdição 
universal ou, simultaneamente, sujeita a todas as ju-
risdições nacionais, também existe em outras normas 

9.3    O crime “primário”

O crime “primário” descrito no artigo 101 está conti-
do na subalínea a). Este crime possui uma série de ele-
mentos-chave que devem ser preenchidos para que uma 
conduta integre o tipo pirataria que se encontra previs-
to na alínea a) do artigo 101.

Em primeiro lugar, deve existir um ato ou atos “ilícitos” 
de “violência ou de detenção ou todo o ato de depredação”:

(a) Ilícito. Este qualitativo é importante porque re-
força a ideia de que, quando um ato de violência ou de de-
tenção é, por algum motivo, legal em conformidade com 
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a legislação do Estado de bandeira, aplicável ao alegado 
navio pirata ou ao alegado navio vítima, então a conduta 
não pode ser qualificada como um ato de pirataria:

(i) Vamos supor, por exemplo, que dois ia-
tes se encontram no mar e uma pessoa 
de um dos iates (iate A, com a bandeira 
do Estado A) aproxima-se do outro iate 
para pedir um pouco de água;

(ii) Vamos presumir que o comandante 
do iate B (com a bandeira do Estado 
B) começa por convidar essa pessoa 
a bordo, mas, depois, ameaça-a com 
uma faca;

(iii) Se a pessoa do iate A reagir em legítima 
defesa, com força – por exemplo, baten-
do no braço que tem a faca e o parte – 
houve um ato de violência;

(iv) No entanto, este ato de violência não 
pode ser considerado um ato ilegal de 
violência porque era lícito em resulta-
do da legítima defesa;

(v) Nestas circunstâncias, este ato de vio-
lência não equivaleria, necessariamen-
te, a um ato de pirataria, porque não 
era “ilícito”.

(b) “de violência ou de detenção ou todo o ato 
de depredação”. Esta parte do primeiro elemento indi-
ca que um ato de pirataria não precisa de envolver ne-
cessariamente violência. O termo “violência” é amplo 
o suficiente para abranger qualquer ato ilegal de uso de 
força e, portanto, não precisa ter uma gravidade espe-
cífica ou resultar num nível distintivo de lesão física ou 
num dano. A palavra “depredação” abrange a pilhagem, 
o roubo e danos:

(i) Por exemplo, numa situação em que 
não existe resistência da tripulação e os 
piratas não recorrem à violência física, 
mas, no entanto, a tripulação é “detida”, 
sendo aprisionada num compartimen-
to, encontramos a conduta ofensiva que 
preenche o primeiro elemento da alínea 
a) do artigo 101;

(ii) De igual modo, se não existir violência 
ou detenção, mas, simplesmente, os pi-
ratas entrarem a bordo e se apoderarem 
de coisas do navio (ou seja, pilhagem 
como um ato de depredação), ainda po-
dem ser encontrados os requisitos para 
o preenchimento do primeiro elemen-
to do tipo de crime previsto na alínea a) 
do artigo 101;

(iii) No entanto, esta matéria deve ser in-
terpretada de acordo com o significado 
atribuído a esses conceitos pela jurisdi-
ção relevante pela sua apreciação.

Em segundo lugar, estes atos devem ser “cometidos 
para fins privados, pela tripulação ou pelos passageiros 
de um navio ou de uma aeronave privados”. As princi-
pais componentes deste elemento são:

(a) “A tripulação ou os passageiros de um navio priva-
do.” O requisito estabelecido nesta componente da defini-
ção, como suporte da regra dos “dois navios” (ver abaixo), 
é que os piratas sejam pessoas que estejam a bordo ou que 
provenham de um navio privado. Isso significa que:

(i) A tripulação/passageiros da embarca-
ção A – a embarcação pirata – são as 
pessoas que cometem os atos de pira-
taria contra ou a bordo da embarcação 
vítima B; e

(ii) A embarcação pirata – embarcação A – é 
uma embarcação privada (não estatal), 
confirmando a norma do artigo 102 de 
que uma embarcação do Estado não 
pode ser qualificada como embarcação 
pirata, a menos que sua tripulação se 
amotine e cometa um ato de pirataria;

(iii) Também é importante considerar como 
o conceito “navio” é definido pela legis-
lação nacional relevante e que conceito 
pode ser é substituído por uma expres-
são mais amplo, como “embarcação”.

(b) “Cometido para fins privados”. Esta componen-
te da definição é bastante controversa. Existem duas vi-
sões sobre a questão do que constitui “fins privados”:

(i) A visão mais amplamente aceite é que o 
termo “fins privados” significa quaisquer 
fins que não sejam sancionados ou orde-
nados por um Estado. Ou seja, a menos 
que o ato tenha sido ordenado por um 
Estado com um fim soberano, é conside-
rado para “fins privados”. Assim sendo,  
o simples roubo ou a apresamento de um 
navio, por um grupo rebelde ou um gru-
po de oposição política, a fim de pressio-
nar um Estado específico a tomar uma 
determinada linha de ação, por exemplo, 
é visto como uma atuação motivada por 
fins privados e é, em conformidade, con-
siderada como um ato de pirataria. Con-
sequentemente, só pode haver fins esta-
tais e fins privados para esta abordagem; 
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não existem “fins políticos” não estatais 
que não sejam também fins privados;

(ii) Uma visão minoritária define “fins pri-
vados” de forma mais restrita, como 
sendo motivados primacialmente com 
o objetivo de ganhos financeiros. Nes-
ta visão, os indivíduos ou os membros 
de uma organização não estatal não 
podem cometer pirataria se suas ações 
forem politicamente motivadas (por 
exemplo, um protesto ambiental ou a 
tentativa de queda de um governo).

Em grande medida, a definição de “fins privados”, 
utilizada na avaliação de qualquer ato concreto relativa-
mente à qualificação da conduta para efeitos da sua res-
ponsabilização como ato de pirataria, vai depender da 
forma como a jurisdição nacional pertinente, onde os 
supostos piratas sejam submetidos a um procedimento 
criminal, regule essa matéria. Deve-se notar, no entanto, 
que mesmo que os fins privados “políticos”, perseguidos 
por um ator não estatal, não sejam considerados “fins 
privados” por um Estado com o objetivo de combater 
a pirataria, essas condutas são proibidas de acordo com 
o regime previsto na Convenção para a Repressão de 
Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima 
(Convenção SUA) e nos seus protocolos.

Em terceiro lugar, os supostos atos de pirataria de-
vem ocorrer “em alto mar” ou “em num local fora da 
jurisdição de qualquer Estado”.

(a) “Alto mar”. Para efeitos da alínea a) do artigo 
101, as condutas relevantes para que possa ocorrer o 
crime de pirataria devem ser praticadas em águas inter-
nacionais. Embora este elemento exija que a conduta 
ocorra em alto mar - o que pode ser incorretamente inter-
pretado, neste caso, como sendo fora das zonas económi-
cas exclusivas de todos os Estados – importa lembrar que 
o nº 2 do artigo 58, no âmbito da Parte V, deve ser anali-
sado em conjunção com os artigos 88 a 115 da UNCLOS, 
relativos ao alto mar (Parte VII), na medida em que não 
ponham em causa os direitos reservados para os Estados 
costeiros relativos aos recursos naturais vivos:

(i) Isto significa que o crime de pirataria, 
em conformidade com o direito inter-
nacional, tem lugar em águas interna-
cionais, ou seja, no espaço marítimo 
fora das águas interiores, dos mares 
territoriais e das águas arquipelágicas 
(águas nacionais);

Significa também que os atos de “pirataria” que 
ocorrem nos mares territoriais, águas arquipelágicas ou 
águas interiores não são atos de pirataria de acordo com 

o direito internacional, conforme previsto no artigo 
101 da UNCLOS. Os atos que, de outra forma, seriam 
considerados pirataria, mas que ocorram nessas águas, 
devem ser apreciados e perseguidos criminalmente pelo 
Estado costeiro e pelo Estado de bandeira, em confor-
midade com a sua própria legislação; não são assuntos 
abrangidos pela jurisdição universal. Estas condutas po-
dem ser qualificadas, por exemplo, como assalto à mão 
armada no mar, mas não como pirataria;

(b) “Fora da jurisdição de qualquer Estado”. Esta 
disposição pode ser aplicada, por exemplo, no caso im-
provável de uma nova ilha ter sido criada em resultado 
de um grande terremoto e não ter sido reivindicada, não 
estando, portanto, sob a jurisdição de qualquer Estado. 
Se uma embarcação atacar uma outra dentro das 12 mi-
lhas náuticas (mn) desta nova ilha, não estaria dentro 
do mar territorial de qualquer Estado ou de qualquer 
outra jurisdição territorial. Isto sem prejuízo da Antár-
tica, que é enquadrada pelo regime jurídico-internacio-
nal previsto no Tratado da Antártica (1959). 

Finalmente, o ato de pirataria deve ser dirigido “con-
tra outro navio ou aeronave, ou contra pessoas ou bens 
a bordo de tal navio ou aeronave” (subalínea i) da alínea 
a) do artigo 101, relativamente à pirataria em “alto mar”) 
ou, como pode ser o caso, “contra um navio, aeronave, 
pessoas ou bens em um local fora da jurisdição de qual-
quer Estado” (subalínea ii) da alínea a) do artigo 101. Por 
vezes, isto é descrito como a “regra de dois navios”).

Este elemento do crime de pirataria exige que este-
jam envolvidas duas embarcações: a embarcação pirata 
e uma embarcação vítima. Em situações que envolvam 
apenas um navio, por exemplo, quando passageiros ou 
tripulantes de uma embarcação tomam, ilegalmente, o 
controlo dessa embarcação, a conduta não é considera-
da um ato de pirataria nos termos da alínea a) do ar-
tigo 101 da UNCLOS. No entanto, esta conduta pode 
ser considerada um delito ao abrigo de um outro regi-
me internacional, por exemplo, o regime estabelecido 
pela Convenção SUA e pelos seus protocolos. Contudo, 
como é óbvio, essa Convenção e os seus protocolos vin-
culam apenas os Estados que deles fazem parte.

Ao mesmo tempo, é importante clarificar que, se al-
gum ato específico é definido como pirataria no direito 
internacional numa determinada circunstância é, por-
que, entre outras razões, a pirataria está sujeita à jurisdi-
ção universal como uma questão de direito internacio-
nal consuetudinário aplicável entre todos os Estados. 
No entanto, a maioria dos crimes está sujeita apenas 
jurisdição de “ação judicial ou extradição” e somente 
entre os Estados que ratificaram os tratados relevantes 
na matéria.
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9.4    A “participação voluntária”  
e o delito de “operação” do navio 

A alínea a) do artigo 101 define um segundo tipo de crime 
de pirataria que não exige, necessariamente, a prática efeti-
va de um crime de pirataria nos termos previstos na alínea 
a) do Artigo 101. Esta infração incide sobre a presença e a 
participação na gestão de uma embarcação definível como 
“embarcação pirata”, nos termos do artigo 103.

As pessoas que não estão, diretamente, envolvidas 
na prática de atos ilegais de violência, detenção ou atos 
de depredação também podem vir a ser responsabiliza-
das. O que ocorre porque o ato criminoso de pirataria 
também inclui aqueles que não estão, diretamente, en-
volvidos no ato ilegal de violência ou detenção, ou em 
qualquer ato de depredação, mas que apoiam a possibi-
lidade de outros para o fazerem, como os marinheiros 
ou os cozinheiros a bordo, que se juntaram ao navio 
sabendo que se tratava de um navio pirata.

A infração prevista na alínea a) do artigo 101 envol-
ve “qualquer ato de participação voluntária na utilização 
de um navio ou de uma aeronave, quando aquele que o 
pratica tenha conhecimento de fatos que deem a esse 
navio ou a essa aeronave o caráter de navio ou aeronave 
pirata”. Vários dos elementos-chave desse delito só po-
dem ser adequadamente entendidos quando lidos em 
conjunto com a legislação e a jurisprudência nacionais 
relevantes, na medida em que estes definem os concei-
tos genéricos relevantes no âmbito do direito penal.

Por exemplo, a UNCLOS não fornece uma definição 
específica de “participação voluntária” no contexto da 
pirataria, nem detalha quais os atos que constituem a 
“operação” de um navio.

De igual forma, qualquer análise sobre se uma pessoa 
tinha “conhecimento dos fatos que tornam [a embarca-
ção] um navio pirata” depende, em grande medida, da 
forma como a legislação penal ou processual penal nacio-
nal relevante defina o nível de responsabilidade criminal 
aplicável quando se esteja a lidar com o mero “conheci-
mento” de uma situação.

Existem vários meios para provar a participação vo-
luntária na operação de um navio pirata. A demonstra-
ção de que o acusado participou, voluntariamente, da 
operação de um navio pirata pode incluir provas de que 
o suspeito tinha conhecimento:

(a) Que o navio tinha sido usado para cometer 
um ato de pirataria e permaneceu sob o controlo das 
pessoas que cometeram esses atos; ou

(b) Que o navio se destina a ser usado pela pessoa 
que detém o controlo efetivo sobre o mesmo para a prá-
tica de um ato de pirataria.

Assim sendo, se a acusação procedesse com base na 
alínea b) do artigo 101, seria necessário provar não só 
que o navio tinha sido utilizado para cometer qualquer 
um dos atos referidos na alínea a) do artigo 101, mas 
também que o navio permaneceu sob o controlo efetivo 
das pessoas que cometeram esses atos quando o acusa-
do, voluntariamente, participava na operação do navio.

Da mesma forma, um navio que tenha sido utilizado 
por um grupo de piratas para fins de pirataria e vendi-
do a outro grupo de piratas não pode ser equiparado a 
um navio pirata para efeitos de ação penal, com base na 
alínea b) do artigo 101. No entanto, podem ser conside-
rados responsáveis se for possível provar que, quando os 
acusados participaram voluntariamente na operação do 
navio, tinham o conhecimento necessário de que a pes-
soa no controlo efetivo do navio pretendia usá-lo para 
cometer um ato de pirataria. 

Em conformidade com as leis, as políticas e os pro-
cedimentos nacionais, caberá à acusação geralmente 
provar que o acusado participou voluntariamente na 
operação do navio e com o conhecimento necessário.  
Por exemplo, é possível que se um navio já foi conside-
rado um navio pirata, então apenas precisa ser provado 
que o acusado tinha conhecimento dos fatos que torna-
ram o seu navio num navio pirata. Aqui, o importante é 
que os acusados estivessem cientes da natureza daquilo 
em que estavam envolvidos e do propósito da sua atua-
ção. Para a condenação de uma pessoa por um crime com 
base na alínea b) do artigo 101 é necessário estabelecer 
os elementos referidos no artigo 103, uma vez que esse 
artigo contém a definição de navio pirata. Assim, a acusa-
ção seria obrigada, regra geral, a provar, de acordo com o 
padrão exigido, que cada um dos acusados esteve:

(a) Envolvido num ato, isolado ou em grupo, de;

(b) Voluntária;

(c) Participação;

(d) Na operação desse navio; e

(e) Que esse navio;
(i) tenha sido usado para cometer qual-

quer ato ilícito de violência ou de de-
tenção, ou qualquer ato de depredação, 
cometido para fins privados pela sua 
tripulação ou pelos seus passageiros e 
permaneceu sob o controlo efetivo das 
pessoas que cometeram esses atos; ou

(ii) a pessoa no controlo efetivo desse na-
vio pretendia que este fosse usado para 
cometer qualquer ato ilegal de violên-
cia ou detenção, ou qualquer ato de de-
predação, praticado para fins privados.
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A expressão “ato de participação voluntária” requer 
a presença participativa de cada um dos piratas presos 
a bordo de um navio pirata. Em algumas circunstâncias, 
não se justifica processar todas as pessoas encontradas a 
bordo de um navio pirata com base no fato de que são 
todas piratas. No entanto, bastaria um qualquer ato de 
participação de cada um dos piratas, seja disparando ou 
empunhando uma arma, o lançamento de mercadorias, 
a manobra do navio, o cuidar dos mantimentos ou a vi-
gilância com binóculos.

Da mesma forma, se uma pessoa participou, volun-
tariamente, da operação do navio, mas sem saber que 
o navio foi (ou se destinava a ser) utilizado com o pro-
pósito de cometer atos de pirataria, essa pessoa não terá 
de ser necessariamente responsabilizada. Isto acontece 
porque se a pessoa participou voluntariamente da ope-
ração de um navio com a intenção de cometer outro ato 
ilegal, como contrabando de armas, narcóticos ou con-
trabando, então não poderia ser responsabilizada pelo 
crime previsto na alínea b) do artigo 101. Existe, por-
tanto, uma ligação necessária entre a alínea b) do artigo 
101 e o artigo 103.

É claro que quando um navio autorizado encontra 
um navio suspeito de pirataria em águas internacionais o 
artigo 105 ainda é aplicável. O que significa que a embar-
cação autorizada ainda pode apresar aquela embarcação 
como uma embarcação suspeita de pirataria, mesmo que 
não tenha realmente observado ou encontrado qualquer 
outra prova de que aquela embarcação cometeu um ato 
de pirataria nos termos da alínea a) do artigo 101.

De igual forma, o Estado da embarcação autorizada 
pode também exercer jurisdição universal para condu-
zir os piratas suspeitos à jurisdição da embarcação au-
torizada, ou de outra, para proceder ao julgamento por 
um tipo de delito previsto da alínea b) do artigo 101. 
No entanto, o sucesso da acusação dependerá, prova-
velmente, numa extensão ainda maior, do conteúdo 
de definições específicas no âmbito dos direitos penais 
nacionais, como “voluntariedade” e “conhecimento”, do 
que na mera invocação das infrações previstas na alínea 
a) do artigo 101.

Contudo, se uma embarcação autorizada do Estado A 
encontrar uma embarcação e pessoas das quais suspeite, 
razoavelmente, da prática do delito de pirataria previsto 
da alínea b) do artigo 101, mas essa embarcação e essas 
pessoas se encontrarem localizadas no mar territorial do 
Estado B, então a embarcação autorizada do Estado A não 
pode agir com base numa infração prevista na alínea b) do 
artigo 101 – nem, nesse caso, com base numa infração da 
alínea a) do artigo 101 que tenha sido cometida, imedia-
tamente, antes de fugir para o mar territorial do Estado B.

A incapacidade da embarcação autorizada para atuar 
não é por uma potencial infração da alínea a) do artigo 
101 ou da alínea b) do artigo 101 ter deixado de pode 
ser feita porque a embarcação suspeita está agora den-
tro do mar territorial do Estado B e isso, de alguma for-
ma, faz cessar a responsabilidade por quaisquer atos de 
pirataria anteriormente cometidos. Não é esse o caso.  
Em vez disso, a justificação é que o navio autorizado do 
Estado A não tem jurisdição para o controlo da aplicação 
do direito do mar dentro do mar territorial do Estado B.

No entanto, esta situação não impediria, por exem-
plo, a embarcação autorizada do Estado A, permanecen-
do fora do mar territorial do Estado B, para não interferir 
com o regime da passagem inofensiva, de seguir o navio 
suspeito de pirataria e, em seguida, apresá-lo se este in-
vertesse a marcha para águas internacionais.

Nem esta situação impediria o Estado A de discutir a 
situação com o Estado B, visando alguma forma de ação 
coercitiva em cooperação contra o navio suspeito, con-
forme determinado no artigo 100. Por exemplo, o Estado 
B pode permitir que o Estado A entre no seu mar territo-
rial para apresar o navio suspeito e seguidamente permitir 
a sua entrega às autoridades do Estado B para instauração 
de processo criminal. Contanto que ambos os Estados 
tenham a jurisdição e os poderes necessários para prati-
carem estes atos ao abrigo das respetivas leis, e o Estado B 
tenha previsto um crime de pirataria relevante com o qual 
pode acusar os suspeitos de pirataria e a sua embarcação, 
então a jurisdição universal apoiaria essa solução.

9.5    O crime de “facilitação”

O último tipo de delito de pirataria previsto no artigo 
101 é “toda a ação que tenha por fim incitar ou aju-
dar intencionalmente a cometer qualquer um dos atos 
enunciados na alínea a) ou b)” (alínea c) do artigo 101). 
Em suma, este crime está relacionado com o incitamen-
to ou a facilitação de um ataque pirata real e/ou a incitar 
ou a facilitar que um navio pirata, com piratas a bordo, 
a dirigir-se ao mar com a intenção de encontrar uma 
oportunidade para cometer um ato de pirataria.

Como no caso da alínea b) do artigo 101, a prova 
dos elementos do delito está, em grande medida, sujei-
ta à legislação nacional específica usada para definir ou 
determinar o conteúdo de conceitos como “incitar” ou 
“ajudar”. Por exemplo, numa jurisdição nacional perti-
nente, o termo “facilitar” pode ser encoberto por outros 
fundamentos de responsabilidade criminal, como “aju-
da e incentivo”, “conspirar”, “incitar” ou “obter”.

Porém, a infração da alínea c) do artigo 101 tam-
bém difere significativamente das infrações das alíneas 
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a) e b) do artigo 101, uma vez que uma pessoa que co-
mete uma infração prevista na alínea c) do artigo 101 
também pode estar em terra, em vez de estar no mar 
com o navio pirata. Por exemplo, um grande grupo 
pirata, financiador ou organizador, pode incitar e/ou 
ajudar no ato de conduzir um navio e os seus piratas 
para o mar sem, realmente, esse grupo ir identicamen-
te para o mar.

No entanto, isto não significa que a jurisdição uni-
versal não se aplique às infrações do artigo alínea c) do 
artigo 101. Com efeito, o direito de deter uma pessoa, 
suspeita de um delito de pirataria previsto na alínea c) 
do artigo 101, também está sujeito aos mesmos poderes 
e jurisdição dos delitos previstos nas alíneas a) e b) do 
artigo 101 se essa pessoa estiver localizada, fisicamente, 
em águas internacionais aquando da detenção. 

Contudo, se a pessoa suspeita de ajudar a prática de 
um ato de pirataria estiver fisicamente, em terra ou em 
águas nacionais, devem-se aplicar as regras padrão rela-
tivas à repartição da jurisdição.

Isso significa que uma embarcação autorizada do Es-
tado A não pode usar o regime jurídico do combate à 
pirataria e a jurisdição universal para entrar no território 
ou nas águas nacionais do Estado B, sem seu consen-
timento, com o objetivo de deter um suspeito. Nesta 
situação, o Estado A deve empregar os mecanismos de 
aplicação da lei normalmente aplicáveis, e desencadear 
um processo de extradição no âmbito do Estado B, com 
o objetivo de trazer esse suspeito à sua custódia. 

Ao mesmo tempo, isto não significa que a jurisdição 
universal não tenha nenhum papel a desempenhar em 
relação a um delito previsto na alínea c) do artigo 101, 
no âmbito do qual o suspeito não possa ser detido em 
águas internacionais. Neste tipo de situação, a jurisdi-
ção universal ainda se aplica ao delito. Isto significa que, 
caso as condutas do suspeito estejam a ser apreciadas 
no âmbito do Estado A em razão de outro processo, por 
exemplo, se esse suspeito foi detido enquanto tentava 
entrar no Estado A ou detido pelo Estado C, com base 
num mandado do Estado A e depois extraditado para 
esse Estado, então o Estado A ainda poderia instaurar 
um processo penal com base no delito previsto na alínea 
c) do artigo 101.

Naturalmente, é importante sublinhar que quando 
está disponível a jurisdição universal esta vai permitir 
que qualquer Estado possa processar criminalmente 
um suposto perpetrador sem que haja necessidade es-
tabelecer um nexo jurisdicional autónomo (com base 
no território, na nacionalidade, etc.). Porém, também 
é necessário observar que a jurisdição universal não 
permite que um Estado possa simplesmente afastar a 

jurisdição territorial de outros Estados com o propósi-
to de deter um suspeito que esteja fisicamente dentro 
da jurisdição territorial de um outro Estado no mo-
mento relevante.

9.6    Como podem os crimes  
de pirataria ser integrados  
na legislação criminal ou processual 
penal de um Estado?

Não existe um modo ou uma maneira abstrata de incor-
porar nas legislações nacionais os crimes de pirataria 
previstos no artigo 101. É fundamental que qualquer 
delito seja coerentemente integrado no sistema penal 
geral ou no sistema processual penal do Estado perti-
nente, de modo que o delito possa ser investigado, in-
terpretado e a legislação prontamente aplicada pelos 
agentes de autoridade encarregados do controlo da apli-
cação do direito do mar e pelos tribunais desse Estado.

Os exemplos seguintes ilustram as diferentes ma-
neiras através das quais os crimes de pirataria são (ou 
foram no passado) incorporados na legislação crimi-
nal ou na legislação penal nacionais. No entanto, ao 
apreciar esses exemplos, dois fatores devem ser leva-
dos em consideração.

O primeiro é que o método de incorporação mais 
apropriado, e quaisquer questões ou condições que 
possam ser colocadas relativamente ao delito, são sem-
pre matérias reservadas para as instituições que legis-
lam e para as instituições que aplicam as leis no âmbito 
de um determinado Estado. Em suma, não existe uma 
única forma correta de incorporar os crimes de pirata-
ria nas legislações nacionais.

O segundo é que a incorporação de crimes de pira-
taria na legislação nacional pode também exigir alguma 
reforma legislativa acessória. Por exemplo, a legislação 
que estende, especificamente, a jurisdição da polícia e 
dos tribunais ao alto mar (ou, mais geralmente, às águas 
internacionais, se não houver jurisdição no âmbito da 
zona económica exclusiva capaz de abranger a pirataria) 
também vai ser um requisito para que os Estados pos-
sam lidar com a pirataria.

Da mesma forma, pode ser necessário adicionar 
definições ou disposições interpretativas à lei criminal 
ou processual penal de um Estado, a fim de facilitar a 
implementação do crime de pirataria na legislação na-
cional. Um exemplo pode ser o de criar uma definição 
de “navio pirata”. Outro exemplo será permitir alguma 
interpretação em torno de conceitos como a “apre-
sentação perante um tribunal sem demora indevida”. 
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Novamente, não existe um modelo único ou universal-
mente reconhecido para essas especificações auxiliares; 
os requisitos a cumprir dependem, fundamentalmente, 
da estrutura e da filosofia do próprio esquema criminal 
ou processual penal de cada Estado.

Exemplo 1. Quénia
Antes da sua alteração pela Lei da Marinha Mercante de 
2009, o Código Penal do Quénia incorporava o crime 
de pirataria da seguinte forma:

QUÉNIA: CÓDIGO PENAL

Nº 1 do artigo 69 – Qualquer pessoa que, no mar terri-
torial ou no alto mar, cometa qualquer ato de pirataria 
jure gentium é culpado de um crime de pirataria.

(Agora revogado e substituído pelas disposições de pi-
rataria previstas na Lei da Marinha Mercante de 2009)

QUÉNIA: LEI DA MARINHA MERCANTE (2009)

Nº 1 do artigo 369 ... “pirataria” significa

a) qualquer ato de violência ou detenção, ou qual-
quer ato de depredação, cometido para fins privados 
pela tripulação ou passageiros de um navio ou aeronave 
particular, e dirigido-

(i) contra outro navio ou aeronave, ou 
contra pessoas ou bens a bordo de tal 
navio ou aeronave; ou

(ii) contra um navio, aeronave, pessoas 
ou bens em um local fora da jurisdição de 
qualquer Estado;

b) qualquer ato voluntário de participação na ope-
ração de um navio ou aeronave com conhecimento de 
factos que o tornem num navio ou aeronave pirata; ou

c) qualquer ato de incitação ou de facilitação in-
tencional de um ato descrito nos parágrafos (a) ou (b);

...

Artigo 371. Qualquer pessoa que

a) cometa qualquer ato de pirataria;

b) nas águas territoriais, cometer qualquer ato 
de assalto à mão armada contra navios, será condena-
do, mediante sentença, a pena de prisão perpétua.

Esta forma de incorporação do crime de pirataria 
depende do exame que os tribunais façam do direito 
internacional relevante (“pirataria jure gentium”, ou “pi-
rataria segundo o direito das nações”, ou seja, de acordo 
com o direito internacional), com o fim de determinar 
a aplicabilidade/disponibilidade da jurisdição (neste 
caso, da jurisdição universal), os elementos do crime 
e quaisquer definições que não estejam previstas na lei 
queniana e que possam ser necessárias para à interpre-
tação da legislação aplicável ao delito.

Em 2009, esta disposição do Código Penal foi re-
vogada e substituída por um novo conjunto de dis-
posições sobre pirataria previstos na Lei da Marinha 
Mercante de 2009.

A abordagem do Quénia, revista para incorporar o 
crime de pirataria na sua legislação nacional, adotou 
um método padrão em resultado do qual a conduta 
específica é:

(a) Identificada e definida (neste caso, a pira-
taria é definida nos mesmos termos do artigo 101 da 
UNCLOS); e em conformidade 

(b) Criminalizada, de modo a lhe poder ser apli-
cada uma sanção penal.

A criminalização simultânea do “assalto à mão arma-
da contra navios”, que é definida no nº 1 do artigo 369 
da Lei da Marinha Mercante de 2009 em termos seme-
lhantes – mas não idênticos – aos usados para definir a 
pirataria, determina que seja aplicável no mar territorial 
e em outras águas sob jurisdição do Quénia com a apli-
cação da mesma pena.

Exemplo 2. Austrália
A incorporação na lei australiana de crimes relacionados 
com a pirataria apresenta uma série de características.  
Em primeiro lugar, a conduta, materializada inteiramente 
na definição de “pirataria” do artigo 101 da UNCLOS, di-
vide-se em duas infrações distintas: pirataria definida em 
termos que usa, mas não reproduz exatamente, os termos 
utilizados no artigo 101 da UNCLOS, e um crime distin-
to de operar um navio controlado por piratas.

Um segundo aspeto desta abordagem para integrar os 
crimes de pirataria na legislação nacional - que também 
pode ser encontrada na legislação do Canadá (ver abai-
xo) - é definir o crime de pirataria de forma que coincida 
com a conduta semelhante da pirataria em águas nacio-
nais, sob a jurisdição desse Estado. Neste caso, a infração 
em águas nacionais é descrita como aplicável no “mar 
costeiro” australiano, que é definido da seguinte forma:

AUSTRÁLIA: LEI DOS CRIMES (1914)

51 Interpretação

Nesta parte: ...

“Mar costeiro da Austrália” significa: (a) o mar territorial 
da Austrália; e (b) o mar no lado terrestre do mar terri-
torial da Austrália e não dentro dos limites de um Estado 
ou Território; e inclui o espaço aéreo sobre esses mares.

...
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Na abordagem australiana, existe um outro elemento 
para incorporar o crime de pirataria na legislação nacional 
que é a exigência do consentimento do Procurador-Geral 
para prosseguir com um processo relacionado com pira-
taria ou com a operação de uma embarcação, controlada 
por piratas. Este requisito processual permite uma apre-
ciação “política” da situação em algumas situações.

Exemplo 3. Canadá
Semelhante à abordagem mais antiga usada no Código 
Penal do Quénia, o Código Penal canadiano também 
usa uma referência à “lei das nações” (ou seja, ao direito 
internacional) para a definição da pirataria e a criminali-
zação da conduta na mesma disposição, declarando que 
é um crime.

Na perspetiva canadiana, prevista na seção 74 do 
Código Penal, foi determinado que o crime de pirataria, 
conforme definido pela “lei das nações”, pode ser come-
tido dentro e fora da jurisdição territorial do Canadá.

Esta foi uma forma de tornar a conduta semelhante 
à pirataria, perpetrada em águas nacionais canadianas, 
num crime, sem ter de criar um crime específico para 
as águas nacionais. Esta formulação não é inconsistente 
com o direito internacional, uma vez que é prerrogati-
va de um Estado costeiro definir e proibir, desta forma, 
os atos de pirataria que possam ser concluídos nas suas 
águas nacionais.

Nada nesta formulação implica que o Canadá possa 
exercer jurisdição sobre a pirataria nas águas nacionais 
de um outro Estado; indica apenas que o Canadá pode 
exercer jurisdição sobre a pirataria em águas internacio-
nais, de acordo com “a lei das nações” e, portanto, se-
gundo a jurisdição universal; e nas suas águas nacionais, 
de acordo com a jurisdição territorial canadiana.

AUSTRÁLIA: LEI DOS CRIMES (1914)

51 Interpretação

Nesta parte: ...

“Ato de pirataria” significa um ato de violência, deten-
ção ou depredação cometido para fins privados pela 
tripulação ou passageiros de um navio ou aeronave 
privada e dirigido:

a) se o ato for praticado em alto mar ou no mar 
costeiro da Austrália - contra outro navio ou aeronave 
ou contra pessoas ou bens a bordo de outro navio ou 
aeronave; ou

b) se o ato for praticado num local fora da jurisdi-
ção de qualquer país - contra um navio, aeronave, pes-
soas ou propriedade.

...

“Navio ou aeronave controlada por piratas” significa 
um navio ou aeronave privada que está sob o controlo 
de pessoas que:

a) terão utilizado, estão a utilizar ou pretendem 
utilizar o navio ou aeronave para a prática de atos de pi-
rataria; ou

b) tenham tomado o controlo do navio ou aerona-
ve por meio de um ato de pirataria.

...

52 Pirataria

Uma pessoa não deve executar um ato de pirataria. 
Pena: prisão perpétua.

53 Operar um navio ou aeronave controlada por piratas

(1) Uma pessoa não deve participar voluntariamente 
na operação de um navio ou aeronave controlada por 
piratas sabendo que se trata de tal navio ou aeronave.

Pena: 15 anos de prisão.

(2) Esta secção aplica-se a atos realizados em alto 
mar, em locais além da jurisdição de qualquer país ou 
na Austrália.

...

55 É necessário o consentimento por escrito  
do Procurador-Geral

(1) A ação penal por delito contra esta Parte requer o 
consentimento do Procurador-geral.

(2) Apesar da subseção (1):

a) uma pessoa pode ser presa por um delito pre-
visto na subseção (1), e um mandado para essa prisão 
pode ser emitido e executado; e

b) uma pessoa pode ser acusada desse tipo de 
crime; e

c) uma pessoa assim acusada pode ser detida 
sob custódia ou sob fiança;

mas nenhuma outra etapa deve ser avançada no pro-
cesso referido na subseção (1) até que o consentimento 
do Procurador-geral seja concedido.

(3) Nada na subseção (2) impede a dispensa do acusa-
do se o processo não prosseguir dentro de um prazo 
razoável.

CANADÁ: CÓDIGO PENAL (1985)

Pirataria

Pirataria segundo a lei das nações

Nº 1 do artigo 74 Comete pirataria todo aquele que pra-
tica qualquer ato que, de acordo com a lei das nações, 
seja pirataria.

Punição

Nº 2 Todo aquele que comete pirataria dentro ou fora 
do Canadá é culpado de um crime pelo qual pode ser 
acusado e condenado a prisão perpétua.

Atos de pirataria

Artigo 75 Todos os que enquanto estando, dentro ou fora 
do Canadá,

a) roubem um barco canadiano,
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Outro aspeto distinto da abordagem canadiana na 
criminalização desta matéria é criar um conjunto sepa-
rado de crimes (“atos de pirataria”) que se relacionam, 
especificamente, com os navios de bandeira canadiana. 
Estes atos não são definidos como pirataria, de acordo 
com a “lei das nações”. Por exemplo, a conduta prevista 
na alínea b) da seção 75 – quem “rouba ou sem auto-
ridade legal lança ao mar, danifica ou destrói qualquer 
coisa que faça parte da carga, mantimentos ou aces-
sórios de um navio canadiano” - não preencheria, ne-
cessariamente, a definição de pirataria da alínea a) do 
artigo UNCLOS 101, uma vez que podem não existir, 
necessariamente, dois navios envolvidos e a localização 
da possível infração não se limita aos navios canadianos 
em águas internacionais.

b) roubem ou, sem autoridade legal, lancem ao 
mar, danifiquem ou destruam algo que faça parte da car-
ga, mantimentos ou pertences de um navio canadiano,

c) façam ou tentem um ato de amotinação num 
navio canadiano, ou

d) aconselhem uma pessoa a fazer qualquer coi-
sa mencionada no parágrafo (a), (b) ou (c), será culpado 
de um delito acusável e passível de prisão por um pe-
ríodo não superior a catorze anos.



 

CAPÍTULO 10

Rapto e tomada
de reféns no mar



CONCEITOS-CHAVE

RAPTO PARA RESGATE: Rapto para resgate é a ação de fazer uma pessoa refém com o objetivo 
de obter o pagamento de um resgate.

TOMADA DE REFÉNS: A definição de tomada de reféns pode ser encontrada no artigo 1º da 
Convenção Internacional contra a Tomada de Reféns de 1979:

1. Pratica uma infração de tomada de reféns, nos termos da presente Convenção, todo aquele 
que se apodere de uma pessoa (adiante designada por «refém»), ou a detenha e ameace matá-
la, feri-la ou mantê-la detida com o fim de coagir um terceiro, seja um Estado, uma organização 
internacional intergovernamental, uma pessoa física ou jurídica ou um grupo de pessoas, a cometer 
uma ação ou dela se abster, como condição explícita ou implícita para a libertação do refém. 

ASSALTO À MÃO ARMADA: Assalto à mão armada contra navios pode significar qualquer um 
dos seguintes atos:

(a) qualquer ato ilegal de violência ou detenção ou qualquer ato de depredação, ou 
ameaça de depredação, que não seja um ato de “pirataria”, cometido para fins privados  
e dirigido contra um navio ou contra pessoas ou bens a bordo desse navio, dentro de águas 
interiores, das águas arquipelágicas e do mar territorial do Estado;

(b) qualquer ato de incitação ou de ajuda intencional de um ato antes descrito.

PIRATARIA: Pirataria consiste em qualquer um dos seguintes atos:

(a) quaisquer atos ilegais de violência ou detenção, ou qualquer ato de depredação, 
cometidos para fins privados pela tripulação ou passageiros de um navio ou aeronave 
privado, e dirigido:

(i) no alto mar, contra outro navio ou aeronave, ou contra pessoas ou bens a 
bordo desse navio ou aeronave;

(ii) contra um navio, aeronave, pessoas ou bens num local fora da jurisdição de 
qualquer Estado;

(b) qualquer ato de participação voluntária na operação de um navio ou de uma aeronave 
com conhecimento de fatos que o tornem um navio ou aeronave pirata;

(c) Qualquer ato de incitação ou de ajuda intencional de um ato descrito nas alíneas a) ou b).

JURISDIÇÃO PRESCRITIVA: O poder de um Estado de tornar a sua lei aplicável a atividades, 
relações ou à condição de pessoas.
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INTRODUÇÃO

O rapto por piratas, terroristas e outros criminosos 
ocorre quando pessoas a bordo de navios são raptadas 
para a obtenção de benefícios financeiros ou com fins 
políticos. As circunstâncias factuais de sequestro no 
mar podem levar à sua caracterização como pirataria, 
uma vez que pode, por exemplo, envolver indivíduos 
armados que atacam e apresam uma outra embarcação, 
ou indivíduos numa outra embarcação, para proveito 
pessoal ou de organizações. 

A tabela abaixo resume, sumariamente, as prin-
cipais características dos vários atos de sequestro no 
mar, a fim de destacar as suas semelhanças, antes de 
discutir as suas principais diferenças e regime jurídico 
aplicável a cada um.

CIRCUNSTÂNCIAS FATUAIS PIRATARIA
ASSALTO À MÃO 

ARMADA
RAPTO PARA 

RESGATE
SEQUESTRO COM 
FINS POLÍTICOS

Ato de violência Sim Sim Sim Sim

Fins privados Sim Sim Sim Não

Fins politicos Não Não Não Sim

Dois navios Sim Sim Sim Sim

Ataque baseado no navio Não Não Sim Sim

Águas territoriais Não Sim Sim Sim

Zona económica exclusiva 
e alto mar

Sim Não Sim Sim

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 101

Definição de pirataria

Constituem pirataria quaisquer dos seguintes atos:

a) Todo o ato ilícito de violência ou de detenção 
ou todo o ato de depredação cometidos, para fins priva-
dos, pela tripulação ou pelos passageiros de um navio 
ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra:

(i) Um navio ou uma aeronave em alto mar 
ou pessoas ou bens a bordo dos mesmos;

(ii) Um navio ou uma aeronave, pessoas 
ou bens em lugar não submetido à jurisdi-
ção de algum Estado;

b) Todo o ato de participação voluntária na utilização 
de um navio ou de uma aeronave, quando aquele que o pra-
tica tenha conhecimento de factos que deem a esse navio 
ou a essa aeronave o carácter de navio ou aeronave pirata;

c) Toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar 
intencionalmente a cometer um dos atos enunciados na 
alínea a) ou b).
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Conforme ilustrado na tabela, nem todos os atos de 
sequestro cumprem os requisitos da definição de pira-
taria da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito 
do Mar (UNCLOS). Quando não se aplica a UNCLOS, 
podem ser aplicados um dos 19 instrumentos jurídicos 
universais e as suas modificações que tratam do terro-
rismo. O que inclui a Convenção Internacional contra 
a Tomada de Reféns ou a Convenção para a Repressão 
de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 
Marítima. É importante distinguir entre o objeto da de-
finição e a operacionalização destes diferentes atos cri-
minosos, de modo que possa ser escolhido o adequado 
enquadramento jurídico para os apreciar.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL CONTRA A TOMADA DE REFÉNS

ARTIGO 1º

1. Pratica uma infração de tomada de reféns, nos ter-
mos da presente Convenção, todo aquele que se apodere 
de uma pessoa (adiante designada por «refém»), ou a 
detenha e ameace matá-la, feri-la ou mantê-la detida 
com o fim de coagir um terceiro, seja um Estado, uma 
organização internacional intergovernamental, uma 
pessoa física ou jurídica ou um grupo de pessoas, a co-
meter uma ação ou dela se abster, como condição explí-
cita ou implícita para a libertação do refém.

EUA – LEI PATRIÓTICA (USA PATRIOT ACT)

SECÇÃO 802

Definição de terrorismo doméstico

5. O termo “terrorismo doméstico” significa atividades 
que – ‘‘(A) envolvem atos perigosos para a vida huma-
na que são uma violação das leis criminais dos Estados 
Unidos ou de qualquer Estado; (B) parecem ter a inten-
ção de – (i) intimidar ou coagir uma população civil; (ii) 
pretendem influenciar a política de um governo por meio 
de intimidação ou coerção; ou (iii) pretendem afetar a 
conduta de um governo através de destruição em massa, 
assassinato ou sequestro; e (C) ocorrem, principalmen-
te, dentro da jurisdição territorial dos Estados Unidos’’

10.1    Sequestro para resgate

Os raptores costumam fazer reféns em troca de um res-
gate. Isto é conhecido como rapto para obter resgate. 
Devido aos lucros obtidos com o resgate, o sequestro 
tem sido utilizado quer por piratas quer por grupos de 
terroristas. Embora alguns destes ataques ocorram em 
águas internacionais, nem todos preencherão o requi-
sito de definição do artigo 101 da UNCLOS. Por exem-
plo, existem casos onde os ataques de sequestro para 
resgate ocorrem em águas nacionais (no mar territorial, 
nas águas arquipelágicas e águas interiores). Estes ata-
ques são, geralmente, qualificados como assaltos à mão 
armada de acordo com a legislação penal nacional.

Os termos “sequestro” e “tomada de reféns” são 
usados, frequentemente, de forma intercambiável, 
dado que ambos se referem à mesma ação de tomar 
uma pessoa como refém com o propósito de obter al-
gum tipo de ganho pessoal ou para uma organização.  
A tomada de reféns está definida na Convenção In-
ternacional contra a Tomada de Reféns e, como tal, 
é considerada um ato de terrorismo. O sequestro não 
está definido no direito internacional, mas encontra-
mos referências ao sequestro em legislação nacional 
antiterrorismo, demonstrando que é também conside-
rado um ato terrorista.

O sequestro é, frequentemente, utilizado por gru-
pos terroristas para obtenção de um resgate. É um 
meio de financiamento de atividades terroristas, usado, 
principalmente, em áreas politicamente instáveis, com 
autoridades centrais frágeis ou corruptas. Historica-
mente, embora existam grupos terroristas que tenham 
sequestrado reféns em terra para resgate, aumentaram 
os ataques contra embarcações. Por exemplo, após um 
apelo da Al-Qaeda em 2009 para ataques em pontos de 
estrangulamentos marítimo, os ataques contra navios 
em estreitos e em portos tornaram-se mais frequentes, 
incluindo a tomada de reféns a bordo de navios, espe-
cialmente nos mares de Sulu e das Celebes.

USO DO SEQUESTRO COMO MODELO DE RESGATE NO DOMÍNIO MARÍTIMO - 2005–2015

Até agora, o sequestro em troca de resgate tem sido o principal modelo de pirataria na África Oriental. Os piratas somalis 
sequestram os navios e levam-nos de volta para a costa, onde mantêm a tripulação em cativeiro até que o resgate seja pago. 
Estima-se que entre 340 milhões e 435 milhões de dólares foram pagos em resgate de navios e/ou marinheiros sequestra-
dos por piratas somalis entre 2005 e 2015. Devido às grandes quantias de dinheiro movimentadas em resgates, este tipo 
de sequestro tornou-se um modelo de negócio de sucesso e começou a ser adotado por piratas na África Ocidental e no 
Sudeste Asiático. Embora sejam registados menos casos de sequestros para resgate nessas regiões, tem existido um au-
mento nos incidentes em que os piratas apresam navios, leva-nos para terra e mantêm os tripulantes em cativeiro, até que 
as negociações ocorram e o resgate seja pago. Um crescente número de incidentes de sequestro para resgate também 
foi relatado na América do Sul e Central e no Caribe, sendo orientados, principalmente, contra embarcações de recreio.
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Embora a apreensão de embarcações para resgate 
por grupos terroristas pareça ter características seme-
lhantes às de sequestro para resgate por piratas, a defi-
nição de pirataria da UNCLOS nem sempre se aplica. 

EXEMPLO: MV BELUGA NOMINATION

Em 22 de janeiro de 2011, o MV Beluga, um cargueiro alemão com bandeira da Antígua e Barbuda, foi atacado por um 
esquife pirata no Oceano Índico, 390 milhas náuticas ao norte das Seychelles. Quando os piratas embarcaram no navio, 
a tripulação escondeu-se numa cidadela à espera de ajuda. No momento do ataque, o navio de guerra mais próximo da 
Força Naval da União Europeia estava a mais de 1.000 milhas náuticas de distância. Os piratas conseguiram invadir a 
cidadela e executaram um membro da tripulação. Dois outros escaparam num bote salva-vidas e passaram dois dias 
no mar, antes de serem resgatados por um navio de guerra. Dois outros membros da tripulação mergulharam no mar 
e desapareceram. Os restantes sete marinheiros foram transferidos para a Somália, e mantidos em cativeiro até abril 
de 2011, quando um resgate foi pago pela sua libertação.

EXEMPLO: ROYAL 16

Em novembro de 2016, o navio graneleiro vietnamita Royal 16 foi abordado por um esquife rápido, com homens arma-
dos que abriram fogo antes de assumir o controlo do navio, próximo da ilha filipina de Basilan. Os homens armados 
eram membros do Abu Sayyaf, um violento grupo armado que opera nas Filipinas e que jurou fidelidade ao Estado 
Islâmico. Fizeram reféns seis membros da tripulação, transferiram-nos para terra e exigiram um resgate pela sua 
libertação. O resgate não foi pago e, após quase um ano de cativeiro, alguns dos tripulantes foram resgatados por 
militares das Filipinas, mas o capitão acabou executado pelos sequestradores.

Como será discutido abaixo, os pagamentos de resgates 
a terroristas são proibidos pelo direito internacional e 
os Estados não podem exercer jurisdição universal so-
bre os supostos infratores.

10.2    Rapto para fins políticos

Alguns grupos armados apresam navios para fins polí-
ticos, como protestos políticos ou como propaganda. 
Estes objetivos políticos nem sempre se enquadram 
no requisito de fins privados, de acordo com a defi-
nição de pirataria da UNCLOS. Por exemplo, mem-
bros do Greenpeace têm se envolvido em incidentes 
violentos contra embarcações e as suas tripulações, 
em protesto contra o despejo de lixo tóxico ou a caça 
às baleias. Esses atos são chamados por vezes de “eco-
pirataria”, mas não são necessariamente considerados 
por todos os Estados como constituindo pirataria na 
definição prevista na UNCLOS. Membros do Abu Say-
yaf também sequestraram e executaram marinheiros e 

pescadores no arquipélago de Sulu, como vingança 
pelas operações da polícia local que visaram o grupo. 
O modus operandi destes ataques torna difícil deter-
minar se são atos de pirataria, terrorismo ou outros 
atos criminosos.

O sequestro do Achille Lauro evidenciou as limita-
ções da definição de pirataria da UNCLOS, o que levou 
à elaboração da Convenção para a Repressão de Atos Ilí-
citos contra a Segurança da Navegação Marítima. Os atos 
violentos contra navios, as suas tripulações e os passagei-
ros a bordo enquadram-se no artigo 3º da Convenção e 
no seu Protocolo de 2005; os Estados Partes da Conven-
ção podem exercer jurisdição para instaurar processos 
criminais ou extraditar os infratores, conforme apreciado 
no capítulo seguinte sobre terrorismo marítimo.

EXEMPLO: ACHILLE LAURO

Em 7 de outubro de 1985, o Achille Lauro, um navio italiano de cruzeiro, foi sequestrado por quatro membros da Frente 
de Libertação da Palestina que se faziam passar por passageiros a bordo. Os sequestradores exigiram que Israel 
libertasse 50 prisioneiros palestinianos. Depois das tentativas fracassadas de chegar à Síria e depois a Chipre, onde 
lhes foram negados direitos de porto, ancoraram em Port Said, no Egito, e começaram a negociar a libertação dos 
passageiros, em troca de uma passagem segura e imunidade de acusação. Nesse intervalo de tempo, mataram Leon 
Klinghoffer, um passageiro americano judeu com deficiência, e atiraram o seu corpo ao mar. O sequestro terminou 
dois dias depois, com a liberação dos passageiros e a intercetação, por caças norte-americanos, da aeronave que 
transportava os sequestradores. Devido ao modus operandi e ao objetivo do sequestro, o incidente não se enquadrou 
na definição de pirataria da UNCLOS. O sequestro foi executado para fins políticos e não privados; o navio não foi ata-
cado por outro navio, mas por pessoas a bordo do navio que não se encontrava em alto mar na altura do sequestro.
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10.3    Jurisdição

A classificação do sequestro no mar como pirataria ou 
terrorismo também define a base jurídica para o exercí-
cio de jurisdição prescritiva sobre os supostos infratores.

Se o ato de sequestro é pirataria, qualquer Estado 
pode estabelecer e exercer jurisdição sobre o navio pi-
rata e os suspeitos de pirataria.

EXEMPLO: MT LEON DIAS 

Em janeiro de 2016, o petroleiro grego MT Leon Dias foi atacado por combatentes, perto do porto de Cotonou. Os 
agressores, suspeitos de serem membros dos Vingadores do Delta do Níger, afirmavam lutar por uma par-
te mais justa dos rendimentos da produção de petróleo para a região empobrecida. Avisaram que explodiriam 
a carga, dentro de 31 dias, a menos que o governo da Nigéria libertasse o líder pró-Biafra Nnamdi Kanu. Em se-
guida, tomaram cinco tripulantes como reféns e deixaram o navio, após o que a Marinha do Benin retomou o con-
trolo. Outras organizações pró-biafrenses que lutam pela independência dos territórios, anexados à força à 
Nigéria durante a colonização britânica, recusaram qualquer envolvimento no ataque. No entanto, a natureza polí-
tica do incidente pode criar dificuldades em termos de classificar, claramente, o ataque como um ato de pirataria.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 105

Apresamento de um navio ou aeronave pirata

Todo o Estado pode apresar, no alto mar ou em qual-
quer outro lugar não submetido à jurisdição de qualquer 
Estado, um navio ou aeronave pirata, ou um navio ou ae-
ronave capturados por atos de pirataria e em poder dos 
piratas e prender as pessoas e apreender os bens que 
se encontrem a bordo desse navio ou dessa aeronave.  
Os tribunais do Estado que efetuou os apresamentos po-
dem decidir as penas a aplicar e as medidas a tomar no 
que se refere aos navios, às aeronaves ou aos bens sem 
prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé.

Se um ato de sequestro no mar for cometido por um 
grupo terrorista mas, por alguma razão, este ato não for 
definível como pirataria, de acordo com a UNCLOS, 
várias outras bases jurídicas podem ser invocadas 
para regular a jurisdição sobre os supostos infratores.  
Os Estados partes da Convenção para a Repressão 
de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 
Marítima, a Convenção Internacional contra a Toma-
da de Reféns e a Convenção das Nações Unidas contra 
o Crime Organizado Transnacional podem invocar e 
exercer jurisdição quando:

(a) A infração é cometida dentro do seu território 
(princípio da competência territorial);

(b) O delito for cometido por um nacional desse 
Estado Parte (princípio da competência pessoal);

(c) O delito é cometido contra os seus nacionais 
(princípio da personalidade passiva);

Os Estados também podem exercer jurisdição com 
o objetivo de proteger os direitos humanos dos reféns. 
O Artigo 94 da UNCLOS exige que os Estados de ban-
deira exerçam jurisdição e controlo efetivo em ques-
tões administrativas, técnicas e sociais sobre os navios 
que arvoram a sua bandeira. Conforme explicado no 
capítulo 6 do presente Manual, os tratados de direitos 
humanos aplicam-se a bordo dos navios e, portanto, 
os Estados de bandeira permanecem vinculados às 
suas obrigações de direitos humanos. Isto significa que 
os Estados de bandeira têm certos deveres para com  
as pessoas, como reféns a bordo dos navios registados 
na sua bandeira, que incluem o dever de:

(a) Tomar medidas razoáveis para prevenir a to-
mada de reféns;

(b) Tomar medidas para libertar os reféns;

(c) Investigar assassinatos e ferimentos de reféns;

(d) Compensar as vítimas.
Embora o setor marítimo preveja indemnização para os 

marinheiros feitos reféns, as pessoas sequestradas no mar 
por terroristas devem ter acesso aos mecanismos estatais 
em vigor para a compensação das vítimas de terrorismo.

É comum que os sequestradores transfiram as tripu-
lações para navios sem nacionalidade, ou conduzam os 
navios e/ou tripulações para terra, ou para mais perto 
da costa ou dos portos, onde serão mantidos até que o 
resgate seja pago. Nesse caso, os reféns estão sob a ju-
risdição do Estado em cujas águas ou território sejam 
mantidos em cativeiro. Nestes casos, o Estado costeiro 
terá obrigações em relação à salvaguarda dos direitos 
humanos das pessoas sequestradas.

10.4    Impacto do sequestro no mar 
nos direitos humanos

Durante uma tentativa de sequestro e após o apresa-
mento de uma embarcação, as pessoas a bordo das 
embarcações serão, na maioria das circunstâncias, ex-
postas a força letal e a outras formas de abuso físico e 
psicológico. Estes reféns podem também permanecer 
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EXEMPLO: OS SEQUESTROS E DECAPITAÇÕES DE ABU SAYYAF

O grupo armado Abu Sayyaf é particularmente conhecido pela sua brutalidade e por constituir uma ameaça séria às 
rotas comerciais no Sudeste Asiático. Usou o sequestro como fonte de financiamento para as suas atividades; e, em-
bora a maioria dos governos se recuse a pagar o resgate, as atividades de sequestro do grupo têm aumentado. Só em 
2017, sequestraram e mataram mais de 13 pessoas. Todos os reféns, marinheiros ou turistas, foram raptados a bordo 
dos navios. Quando o prazo do resgate expirou, foram decapitados e os seus corpos encontrados em diferentes locais 
no sul das Filipinas.

EXEMPLO: MV ICEBERG I

A 29 de março de 2010, o MV Iceberg I, um navio Ro-Ro com bandeira do Panamá, foi atacado e invadido por piratas, a 10 
milhas do porto de Aden. O armador, baseado no Dubai, não tinha seguro e recusou-se a pagar o resgate de 10 milhões 
de dólares americanos, abandonando assim, efetivamente, a tripulação. Quando o MV Iceberg I foi sequestrado, tinha 
uma tripulação de 24 pessoas, composta por cidadãos do Iémen (8), Índia (6), Gana (4), Paquistão e Sudão (2 cada) e 
Filipinas (1). Os Estados de nacionalidade dos marinheiros não chegaram a um acordo sobre uma operação de resgate 
e a tripulação foi libertada, três anos depois, pelas forças somalis. Durante esses anos, um membro da tripulação 
cometeu suicídio e outro atirou-se ao mar, mas foi resgatado e trancado num quarto, durante cinco meses. Os depoi-
mentos dos reféns libertados comprovam as denúncias de abusos que os marinheiros sofrem nas mãos dos piratas.

“Fomos muito maltratados. Fomos tratados abaixo do ser humano [...]. Na verdade, eu não sei que outra palavra 
usar porque os piratas, eles são quase desumanos. Eles não têm coração. Comportam-se como se não tivessem sido 
criados por Deus. Realmente, passamos por muita tortura e sofrimento em diferentes circunstâncias e momentos, 
dependente do que foi acontecendo, sofremos por isso.” Jewel Ahiable, MV Iceberg I.

“Arroz uma vez por dia, arroz cozido, logo de manhã, empurravam-no para mim. Eu mesmo fiquei quase seis meses 
isolado, sem falar com ninguém, então, quando abriram a porta, atiravam-no para mim [...]. [Os piratas] contamina-
ram a água com diesel ou gasolina e, na verdade, quando contaminam a água, quando bebemos um pouco, deixamos 
de ter sede”. Francis Koomson, MV Iceberg I.

em cativeiro por longos períodos de tempo. Portanto, 
vários direitos humanos podem ser afetados, em parti-
cular o direito à vida; o direito à liberdade contra tor-
tura, maus-tratos ou tratamento degradante; o direito à 
liberdade e segurança; e o direito à privacidade.

Devido à potencialidade para a situação degenerar, 
o sequestro para obter resgate tem um impacto negati-
vo nas vítimas. Os sequestradores fazem o que preciso 
for para garantir um resgate, sem qualquer consideração 
pelos reféns. Testemunhos e relatos de marinheiros li-
bertados, após cativeiro, mostraram que sofrem graves 
violações dos direitos humanos:

(a) Os marinheiros sofrem abusos físicos, incluin-
do estaladas, murros, espancamentos e queimaduras de 
cigarro. Os abusos relatados incluem também marinheiros 
amarrados ao sol durante horas, trancados em arcas frigorí-
ficas, com as unhas arrancadas por alicates e eletrocutados;

(b) Os marinheiros estão, frequentemente, mal-
nutridos e não têm acesso a água potável;

(c) Foram relatados tanto o isolamento sistemá-
tico como a falta de privacidade. Os reféns costumam 

ser acompanhados até à casa de banho e não podem 
tomar banho;

(d) O abuso psicológico também é comum. Os re-
féns são obrigados a telefonar para as suas famílias e im-
plorar ajuda, com a ameaça de uma arma de fogo ou de 
serem assassinados se o resgate não for pago.

(e) Também ocorrem, muitas vezes, execuções 
simuladas;

( f) O cativeiro pode durar de poucas horas a al-
guns anos;

(g) Foram registados assassinatos e decapitações 
tanto durante um ataque como após o fim do prazo para 
o pagamento de um resgate;

(h) Os reféns libertados sofrem de diferentes per-
turbações de estresse pós-traumático, como problemas 
de sono, perda de memória, aumento do consumo de 
álcool, irritabilidade, agressão, deterioração das relações 
familiares e sociais e pensamentos suicidas. Alguns ma-
rinheiros ficam tão traumatizados com a sua experiência 
que não voltam ao mar e, consequentemente, perdem o 
seu sustento.

10.5    Respostas aos sequestros no mar

Os Estados têm utilizado diferentes respostas, depen-
dendo se o sequestro no mar é cometido por piratas 
ou terroristas.

O setor marítimo desempenha um papel fundamen-
tal na proteção e na garantia da libertação das pessoas 
sequestradas no mar. Embora muitos marinheiros se-
questrados por piratas tenham sido libertados mediante 
o pagamento de um resgate pelos armadores, também 
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houve casos nos quais os resgates não foram pagos, por 
uma série de razões, e os reféns sofreram longos perío-
dos de cativeiro.

Geralmente, os pagamentos de resgate a terroristas são 
proibidos pelo direito internacional. A Convenção Inter-
nacional para a Eliminação do Financiamento do Terro-
rismo criminaliza o financiamento direto ou indireto de 
atividades terroristas. Nas suas resoluções 2133 (2014), 
sobre pagamentos de resgate, e 2199 (2015), sobre 
ameaças à paz e segurança internacionais causadas por 
atos terroristas da Al-Qaeda, o Conselho de Segurança 
das Nações Unidas exortou, explicitamente, os Estados a 
impedirem que grupos terroristas beneficiem, direta ou 
indiretamente, de pagamentos de resgate.

Independentemente de se considerar o pagamento 
de um resgate, uma alternativa pode ser uma operação 
de resgate. O aumento da presença naval em regiões 
sujeitas a atividades ilegais, os sistemas de alarme e de 
comunicação a bordo de navios e a criação de centros 
regionais de notificação permitiram que as tripulações 
alertassem os navios de guerra próximos e os navios do 
Estado envolvidos em operações de controlo da aplica-
ção do direito do mar. Os Estados, as forças navais e as 
entidades de controlo da aplicação do direito do mar 
trocam, muitas vezes, informações num esforço conjun-
to para localizar as embarcações apresadas e facilitar o 
resgate de reféns.

A realização de uma operação de resgate no mar é 
diferente de outras operações marítimas de controlo da 
aplicação do direito do mar, pois o objetivo não é ape-
nas prender os suspeitos da prática de crimes, mas tam-
bém libertar as suas vítimas. O que implica uma atenção 
especial aos sequestrados, além de também ser necessá-
rio salvaguardar os direitos humanos dos suspeitos de 
crimes, tal como foram apreciados nos capítulos 7 e 8 
deste Manual. Foram relatados incidentes de mortes e 
de ferimentos durante as operações de resgate. Os Esta-
dos que conduzem operações de controlo da aplicação 
do direito do mar para a libertação de reféns, devem 
considerar o seguinte:

(a) O objetivo principal de uma operação de resga-
te deve ser sempre a libertação segura dos trabalhadores 
marítimos;

(b) As operações de resgate devem ser planeadas 
antecipadamente e com exatidão;

(c) Em todas as situações de aplicação do direito do 
mar, o uso da força deve ser razoável e o necessário para 
que a atividade se mantenha legal. Os tiros de advertência, 
outros sinais e as negociações devem ter lugar, sempre que 
possível, para explorar a possibilidade de os sequestrado-
res entregarem os reféns. Orientações mais detalhadas so-
bre o uso da força em operações marítimas de controlo da 
aplicação do direito do mar, inclusive em situações marí-
timas que envolvam sequestro para a obtenção de resgate, 
podem ser encontradas na seção 5.7. do capítulo 5;

(d) Dado que, na sua maioria, os ferimentos são 
inevitáveis durante uma operação de resgate, os navios 
de guerra devem ter o apoio médico adequado ao trata-
mento dos feridos;

(e) Após uma operação de resgate, deve ser reali-
zada uma investigação independente e eficaz para esta-
belecer a causa de ferimentos e de mortes;

( f) As investigações eficazes e independentes de-
vem conduzir a uma compensação efetiva para as víti-
mas e para as suas famílias.

Apesar de o sequestro ser cometido por piratas, 
terroristas ou outros criminosos, a sua natureza trans-
nacional significa que garantir a libertação de reféns e 
estabelecer a jurisdição sobre os sequestradores exige 
uma cooperação que vai além das fronteiras. Em muitas 
situações, os sequestradores transportam as suas víti-
mas de navios com bandeira para navios sem nacionali-
dade, através de diferentes zonas marítimas e para terra. 
Isto significa que vários Estados podem ter interesse 
em garantir a libertação dos seus nacionais e invocar 
jurisdição sobre os seus sequestradores. A partilha de 
informações, a coordenação de operações de resgate, e 
processos judiciais eficazes são elementos importantes 
para que esse fim possa ser alcançado.
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Crime de
terrorismo marítimo
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QUESTÕES FUNDAMENTAIS

O crime de pirataria da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 
(UNCLOS) sobrepõe-se ao conceito de “terrorismo marítimo”, mas não é equivalente  
em todas as circunstâncias.

O terrorismo marítimo não é uma única infração, sendo vulgarmente empregue como um 
termo abrangente para uma série de atividades criminosas no ou a partir do mar. O conceito 
de terrorismo marítimo é confundido, com frequência, com crimes que envolvem violência 
no mar, o que não é exato em todas as situações. Algumas infrações de terrorismo marítimo, 
como o transporte de materiais por mar para fins terroristas, não envolvem necessariamente 
violência, mas sim um contexto com uma finalidade terrorista. Da mesma forma, existem 
atos de violência no mar que não envolvem qualquer propósito ou contexto terrorista.

A Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação 
Marítima de 1988 (Convenção SUA) e os seus três protocolos (um de 1988 e dois  
de 2005) são instrumentos importantes - embora não os únicos - que tratam  
do terrorismo marítimo.

Os crimes que lidam especificamente com o terrorismo marítimo, em oposição  
aos crimes que lidam com a violência geral no mar e os crimes no âmbito do transporte, 
incluem geralmente alguns dos seguintes elementos principais. Esses elementos são:

(a) O crime inclui atos de violência, ou a ajuda à violência, ou o transporte  
de terroristas ou materiais associados;

(b) O crime é cometido por atores privados;

(c) O crime é cometido no mar ou usando navios;

(d) A intenção de criar medo no espírito de um grupo de pessoas constitui  
uma componente explícita ou de enquadramento da atuação criminosa.



CONCEITOS-CHAVE

PROCESSAR OU EXTRADITAR: A obrigação de processar ou de extraditar é um acordo baseado 
num tratado entre os Estados que são partes de um determinado instrumento convencional 
que inclui essa obrigação. O acordo de instauração de uma ação judicial ou de ser iniciado 
um procedimento de extradição aplica-se apenas em relação aos assuntos e às condutas que 
estejam previstas nesse instrumento convencional. A obrigação cobre situações nas quais 
um Estado tenha um suposto infrator (em conformidade com o instrumento pertinente) sob 
a sua custódia, em circunstâncias em que a suposta conduta deva ser apreciada no âmbito da 
jurisdição de um outro Estado que seja também parte no mesmo instrumento – geralmente, 
em situações ocorridas no espaço marítimo, o Estado de bandeira. Em termos correntes, se o 
Estado que tiver o suposto autor do crime sob a sua custódia decidir não processar irá extraditá-
lo para um outro Estado com jurisdição sobre a matéria.
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11.1    Como é tratado o terrorismo 
marítimo no direito internacional?

Ao considerar as situações em que se sobrepõem o ter-
rorismo marítimo, por um lado, e a violência no mar, 
por outro, é importante observar que, embora estejam 
frequentemente interrelacionados, são, no entanto, 
jurídica e conceitualmente distintos. Embora muitos 
atos de violência no mar também possam constituir 
atos de terrorismo marítimo, nem sempre é esse o caso.  
Por exemplo, um roubo violento no mar pode ser co-
metido puramente para ganho pessoal, assim como um 
ataque violento a um colega da tripulação no mar pode 
ser motivado apenas por ódio pessoal. Pode não existir 
qualquer propósito, contexto ou motivação terrorista 

(ou seja, um nexo de terrorismo) para tal violência. De 
igual forma, alguns atos de terrorismo marítimo podem 
não envolver o uso imediato de violência. Por exemplo, 
o transporte de certos materiais por navio, com a inten-
ção de que esses materiais sejam usados por um grupo 
terrorista para produzir uma arma, não envolve nenhum 
ato imediato de violência. Contudo, é evidentemente 
um ato cometido com um nexo de terrorismo e, por-
tanto, enquadrável no conceito de terrorismo marítimo.

Este capítulo não trata de atos de violência no mar 
em geral, exceto quando tais atos também constituam 
terrorismo marítimo, e conforme possa ser necessário 
para proceder à distinção entre violência no mar e cer-
tos crimes de terrorismo marítimo.

Terrorismo: Não existe uma definição única e universal-
mente reconhecida de “terrorismo” no âmbito do direito 
internacional. Alguns exemplos de definições encontradas 
em instrumentos internacionais são os seguintes:

ATOS DE TERRORISMO
MARÍTIMO QUE NÃO

ENVOLVEM VIOLÊNCIA
NO MAR

VIOLÊNCIA NO MAR
COM UM NEXO

DE TERRORISMO

VIOLÊNCIA NO MAR
SEM UM NEXO

DE TERRORISMO

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO  
DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (1999)

ARTIGO 2º

1. Comete uma infração, nos termos da presente Con-
venção, quem, por quaisquer meios, direta ou indire-
tamente, ilegal e deliberadamente, fornecer ou reunir 
fundos com a intenção de serem utilizados ou sabendo 
que serão utilizados, total ou parcialmente, tendo em 
vista a prática:

a) De um ato que constitua uma infração com-
preendida no âmbito de um dos tratados enumerados no 
anexo e tal como aí definida; ou

b) De qualquer outro ato destinado a causar a 
morte ou ferimentos corporais graves num civil ou em 
qualquer pessoa que não participe diretamente nas 
hostilidades numa situação de conflito armado, sem-
pre que o objetivo desse ato, devido à sua natureza ou 
contexto, vise intimidar uma população ou obrigar um 
governo ou uma organização internacional a praticar 
ou a abster-se de praticar qualquer ato.

RESOLUÇÃO 1566 (2004) DO CONSELHO DE SEGURANÇA DAS 
NAÇÕES UNIDAS SOBRE AS AMEAÇAS À PAZ E À SEGURANÇA 
INTERNACIONAIS CAUSADAS POR ATOS TERRORISTAS

PARÁGRAFO 3

Recorda que os atos criminosos, nomeadamente aqueles 
dirigidos contra civis, cometidos com a intenção de causar a 
morte ou lesões corporais graves ou tomada de reféns com 
o objetivo de provocar um estado de terror na população em 
geral, num grupo de pessoas ou determinadas pessoas, 
de intimidar uma população ou de forçar um governo ou 
uma organização internacional a realizar ou abster-se de 
realizar qualquer ato, que constituem infrações no âmbito 
das convenções e protocolos internacionais relativos com o 
terrorismo, não são em circunstância alguma justificados 
por considerações de natureza política, filosófica, ideológi-
ca, racial, étnica, religiosa ou outras de idêntica natureza...
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CONVENÇÃO PARA A REPRESSÃO DA CAPTURA ILÍCITA  
DE AERONAVES (1970)

ARTIGO 1º

Comete uma infração penal (daqui em diante designa-
da por «infração») qualquer pessoa que a bordo de uma 
aeronave em voo:

a) Ilicitamente, por meios violentos, ameaça do 
emprego de tais meios, ou por qualquer outra forma de 
intimidação, se apodere dessa aeronave, exerça o seu 
controlo ou tente cometer algum dos referidos atos, ou

b) Se for cúmplice de uma pessoa que cometa ou 
tente cometer qualquer de tais atos.

Além disso, alguns instrumentos internacionais que 
tratam de crimes cometidos em contextos particula-
res – por exemplo, a bordo de uma aeronave – podem 
abranger e aplicar-se a atos terroristas, mas os crimes 
que regulam não se limitam a atos terroristas.

Terrorismo e domínio marítimo: Alguns instrumentos 
internacionais que tratam do terrorismo em geral fazem 
referência específica ao domínio marítimo. Por exem-
plo, a alínea a) do nº 1 do artigo 3 da Convenção sobre 
Prevenção e Repressão de Crimes contra Pessoas Go-
zando de Proteção Internacional, Incluindo os Agentes 
Diplomáticos de 1973, exige que os Estados prevejam 
jurisdição sobre crimes, conforme estabelecido no arti-
go 2º da Convenção, quando o crime for cometido no 
território desse Estado ou a bordo de um navio ou aero-
nave registado nesse Estado.

Além disso, alguns instrumentos internacionais que 
tratam da segurança de materiais que podem ser usados 
por terroristas, também se referem a aspetos marítimos 
– na maioria das vezes, em termos da segurança desses 
materiais durante o transporte marítimo. Por exemplo, 
o artigo 3º da Convenção sobre a Proteção Física dos 
Materiais Nucleares de 1979 exige que os Estados pro-
tejam o material nuclear a bordo de um navio ou aero-
nave sob a sua jurisdição, na medida em que um navio 
ou aeronave esteja envolvido no transporte desses ma-
teriais de ou para o Estado.

Terrorismo marítimo: Tal como acontece no conceito 
geral de terrorismo, não existe uma definição única, ou 
universalmente consensual, do conceito de terrorismo 
marítimo. Por exemplo, a Convenção SUA e os seus 
Protocolos tratam de infrações em, de, contra ou no uso 
de embarcações. Embora muitas dessas infrações não 
constituam especificamente terrorismo marítimo, po-
dem passar a ser enquadradas dessa forma, em razão das 
circunstâncias em que são praticadas e da forma como 

cada infração foi incorporada na legislação nacional.  
A Convenção SUA e os seus Protocolos serão tratados 
pormenorizadamente mais adiante.

11.2    Diferenças entre pirataria  
e terrorismo marítimo

É importante observar que, embora os conceitos de pi-
rataria e de terrorismo marítimo se sobreponham, não 
são equivalentes. Além disso, alguns atos de terrorismo 
marítimo não podem – por definição – equivaler a pira-
taria. O terrorismo marítimo refere-se, portanto, a uma 
categoria de crimes que é mais ampla do que a pirataria. 
Alguns fatores que podem diferenciar um ato de pirata-
ria de um ato de terrorismo marítimo incluem:

(a) A abordagem de um Estado quanto à questão 
de saber se o elemento de pirataria exige que um ato seja 
para “fins privados” e inclui ou exclui motivações políti-
cas expressas por meios violentos;

(b) Não existe uma “regra de dois navios” aplicável 
a todas as condutas integradas no conceito de terrorismo 
marítimo, ao passo que a regra de dois navios é um ele-
mento fundamental para a qualificação da pirataria, con-
forme se encontra definido no artigo 101 da UNCLOS;

(i) Com efeito, muitas das infrações que po-
dem ser classificadas como de terroris-
mo marítimo, considerando o Protocolo 
de 2005 à Convenção para a Supressão 
de Atos Ilícitos contra a Segurança da 
Navegação Marítima, por exemplo, po-
dem ser perpetradas em, por, ou a partir 
de uma única embarcação;

(ii) Por exemplo, em 1985, o Achille Lauro 
foi sequestrado em águas internacio-
nais por terroristas que embarcaram 
no navio enquanto este se encontrava 
no porto. Como a pirataria, de acordo 
com a UNCLOS, exige o envolvimen-
to de dois ou mais navios, este ato não 
poderia ser classificado como de pira-
taria. No entanto, constitui um ato de 
terrorismo marítimo;

(c) A pirataria, nos termos da UNCLOS, apenas 
pode ocorrer em águas internacionais (ou seja, em es-
paços marítimos situados além dos mares territoriais), 
ao passo que muitas infrações de terrorismo marítimo, 
conforme definido pela Convenção SUA, podem ocor-
rer também em águas nacionais. Por exemplo, a alínea 
b) do nº 1 do artigo 6º da Convenção SUA exige que 
os Estados estabeleçam a sua jurisdição sobre os delitos 



CRIMINALIDADE MARÍTIMA: MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA CRIMINAL140

previstos no artigo 3º e que sejam cometidos “no terri-
tório desse Estado, incluindo no seu mar territorial”;

(d) O conceito poderoso da jurisdição universal 
aplica-se à pirataria, mas não se aplica a atos de terroris-
mo marítimo que não integrem a definição de pirataria;

(i) No entanto, muitos crimes de ter-
rorismo marítimo que também não são 
definíveis como pirataria estão sujeitos 
ao dever de “processar ou de extraditar”;
(ii) Esta é uma distinção fundamental 
para os Estados e para os responsáveis 
pelo controlo da aplicação do direito do 
mar, ao considerarem as opções juris-
dicionais disponíveis adequadas a lidar 
com as condutas criminosas no mar.

11.3    Convenção para a Supressão 
de Atos Ilícitos contra a Segurança  
da Navegação Marítima  
e os Seus Protocolos

A Convenção SUA e os seus Protocolos foram negocia-
dos, sob os auspícios da Organização Marítima Interna-
cional, e constituem o elemento central de um pacote 
de instrumentos que tratam da violência em, por, de, 
e contra navios e plataformas fixas. Desde 2005, este 
pacote de instrumentos trata também, explicitamente, 
de certas infrações relacionadas com o terrorismo ma-
rítimo, e de certas infrações no âmbito do transporte 
(como o transporte de terroristas ou materiais para uso 
terrorista), que envolvem embarcações e plataformas 
fixas no mar.

Os elementos principais do pacote de instrumentos 
da Convenção SUA são os seguintes:

(a) A Convenção SUA aplica-se a navios, de-
finidos no artigo 1º como “uma embarcação de qual-
quer tipo que não esteja ligada de forma permanente ao 
fundo do mar e abrange as embarcações de sustentação 
hidrodinâmica, submersíveis ou quaisquer outras estru-
turas flutuantes”. 

(i) No entanto, a Convenção não se apli-
ca a navios de guerra e a navios “per-
tencentes ou operados por um Estado 
quando utilizados como auxiliares 
navais ou para fins aduaneiros ou po-
liciais” (como sucede também no caso 
da pirataria, de acordo com o artigo 
102 da UNCLOS), nem a navios “re-
tirados de navegação ou desarmados” 
(nº 1 do artigo 2º);

(ii) Os principais crimes abrangidos pela 
Convenção encontram-se no artigo 3º. 
Estes crimes são caracterizados, geral-
mente, como crimes praticados com 
violência no mar. Por exemplo, os nú-
meros 1 e 3 do artigo 3º estabelecem os 
delitos de destruição de um navio ou da 
sua carga, que são suscetíveis de pôr em 
perigo a navegação segura desse navio;

(iii) O artigo 6º da Convenção exige que 
cada Estado signatário preveja a sua ju-
risdição sobre essas infrações, inclusive 
quando cometidas “contra ou a bordo 
de um navio que arvora a bandeira do 
Estado no momento em que a infração 
é cometida”;

(iv) A Convenção contém também artigos 
que tratam de cooperação, elaboração 
de relatórios e partilha de informações 
(por exemplo, nos artigos 7º, 12 e 13), 
e a obrigação dos Estados partes de pro-
cessarem ou de extraditarem supostos 
infratores localizados no seu território 
(por exemplo, no nº 4 do artigo 6º e no 
artigo 10º);

(b) Paralelamente à Convenção SUA, foi também 
negociado o Protocolo para a Supressão de Atos Ilícitos 
contra a Segurança das Plataformas Fixas Localizadas na 
Plataforma Continental de 1988. O Protocolo aplica mui-
tas das disposições da Convenção às plataformas fixas, 
que são definidas no artigo 1º como “toda a ilha artificial, 
instalação ou estrutura ligada de forma permanente ao 
fundo do mar, com o objetivo de exploração ou pesquisa 
de recursos ou com outros fins de natureza económica”.

(c) Em 2005, após negociações na Organização Ma-
rítima Internacional, foram abertos dois protocolos adicio-
nais para assinatura. O primeiro diz respeito ao transporte 
marítimo e o segundo destina-se a alargar as disposições 
do Protocolo SUA de 2005 a plataformas fixas;

(i) O Protocolo de 2005 relativo à Con-
venção para a Supressão de Atos Ilíci-
tos contra a Segurança da Navegação 
Marítima oferece o enquadramento 
essencial para uma série de crimes de 
terrorismo marítimo;

(ii) Quando combinados com o texto ori-
ginal da Convenção – observando que 
o texto combinado é relevante apenas 
para os Estados que ratificaram am-
bos os instrumentos – encontramos 
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os diversos crimes de terrorismo ma-
rítimo, principalmente nos artigos 3º, 
3ºbis, 3ºter e 3ºquater do Protocolo;

(iii) Por exemplo, a alínea a) do nº 1 do 
artigo 3ºbis contém o seguinte enqua-
dramento geral de “fins terroristas” 
para uma série de crimes: “quando o 
ato, pela sua natureza ou contexto, vise 
intimidar uma população ou obrigar 
um Governo ou uma organização in-
ternacional a praticar ou abster-se de 
praticar qualquer ato”. Em contraste, o 
artigo 3ºter ocupa-se fundamentalmen-
te com o transporte de uma pessoa “sa-
bendo que essa pessoa praticou um ato 
que constitui uma infração penal” no 
âmbito dos diversos instrumentos que 
integram a Convenção SUA, enquan-
to o artigo 3ºquater aplica-se à ajuda, a 
organização de atividades, a tentativa e 
outras infrações associadas e o alarga-
mento da responsabilidade criminal.

Para os Estados que ratificaram o Protocolo de 2005, 
este instrumento contém também disposições sobre 
uma série de questões operacionais e de execução que 
esclarecem e alargam algumas das autorizações e das 
previsões contidas na Convenção (ver seção 11.7).

11.4    Tipos de crimes  
de terrorismo marítimo

Conforme anteriormente referido, os crimes de terro-
rismo marítimo tanto podem incluir uma conduta que é 
reconhecível como uma matéria normalmente objeto de 
criminalização (como a violência no mar), como condu-
tas que requerem uma ligação específica ao terrorismo. 

No terrorismo marítimo, as infrações incluem tam-
bém, regra geral, infrações acessórias (como tentativa ou 
auxílio/cumplicidade em relação à conduta principal), 
bem como infrações associadas que envolvem uma con-
duta no mar ou proveniente do mar, que é periférica ou 
possibilita os atos terroristas. Os seguintes exemplos são 
extraídos da Convenção SUA e do Protocolo de 2005.

Um exemplo de crime envolvendo violência no mar, 
que faz parte do texto da Convenção, mas que não en-
volve necessariamente uma ligação claro ao terrorismo 
é a alínea d) do nº 1 do artigo 3º. Esta disposição pre-
vê um crime que se aplica a uma situação em que uma 
pessoa, de forma intencional e ilegal, “coloque ou faça 
colocar num navio, por qualquer meio, um dispositivo 
ou uma substância que provoque ou possa provocar a 

destruição do navio ou causar avarias ao mesmo ou à 
sua carga e que possa pôr em perigo a segurança náutica 
desse navio”. 

Um exemplo de um crime que é reconhecido (ou 
pode ser reconhecido) como um crime terrorista está 
contido no nº 5 do artigo 4º do Protocolo de 2005, que 
adita o artigo 3ºbis à Convenção. Esta disposição inclui 
a seguinte infração na subalínea i) da alínea a) do artigo 
3ºbis: “qualquer pessoa comete uma infração penal (...) 
se ilícita e intencionalmente: (a) quando o ato, por sua 
natureza ou contexto, vise intimidar uma população ou 
obrigar um governo ou uma organização internacional 
a praticar ou abster-se de praticar qualquer ato: (i) utili-
zar contra ou a bordo de um navio ou descarregar de um 
navio qualquer material explosivo, radioativo ou NBC 
[ arma biológica, química ou nuclear] de maneira que 
provoque ou que seja provável que provoque a morte, 
ferimentos ou danos graves”.

Um exemplo de infração penal tradicionalmente 
acessório ou auxiliar, extraído da Convenção, está conti-
do na alínea b) do nº 2 do artigo 3º. Esta disposição pre-
vê que: “qualquer pessoa também comete uma infração 
se essa pessoa: (...) for cúmplice na prática de qualquer 
uma das infrações previstos no [nº 1 do artigo 3º, cri-
mes de violência no mar] se a infração for efetivamente 
cometida, ou, de qualquer forma, atue como cúmplice 
da pessoa que cometa tal infração”.

Um exemplo de uma infração marítima que não 
envolve, necessariamente, violência no mar, mas que 
está, no entanto, explicitamente ligada ao terrorismo, 
é fornecido pelo nº 6 do artigo 4º do Protocolo de 
2005, que introduz o novo artigo 3ºter da Convenção.  
Esta infração diz respeito a qualquer pessoa que “trans-
portar, ilegal e intencionalmente, outra pessoa a bordo 
de um navio sabendo que essa pessoa cometeu um ato 
que constitui uma infração penal prevista nos artigos 3º, 
3ºbis ou 3ºquater ou uma infração penal prevista em um 
dos tratados mencionados no Anexo, e pretenda ajudar 
essa pessoa a evitar o procedimento criminal”. Estes tra-
tados incluem a Convenção para a Repressão de Atos 
Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil de 1971 (a 
Convenção de Montreal) e a Convenção Internacional 
para a Eliminação do Financiamento do Terrorismo 
de 1999. Outro exemplo de uma infração associada é 
a prevista no nº 7 do artigo 4º do Protocolo de 2005, 
que introduz o novo artigo 3ºquater na Convenção.  
A infração contida na alínea d) do artigo 3ºquater trata 
de qualquer pessoa que “organizar ou ordenar a tercei-
ros que cometam uma das infrações penais estipuladas 
nos artigos 3º, artigo 3ºbis, artigo 3ºter ou alínea a) ou 
b) do presente artigo”.
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Os contornos legais dos crimes que se traduzem em 
violência no mar (como a destruição de propriedade) 
e os conceitos correntes de infrações acessórias ou au-
xiliares (como a tentativa ou o auxílio/cumplicidade) 
são bem conhecidos das entidades responsáveis pelo 
controlo da aplicação do direito do mar. Para esse fim, 
o restante desta seção sobre crimes tratará apenas das 
caraterísticas essenciais de dois conjuntos de crimes 
que ocorrem no espaço marítimo e enquanto terroris-
mo e que são regulados no direito internacional, através  
da Convenção SUA e dos seus Protocolos. Estas infra-
ções penais podem ser descritas como “crimes de terro-
rismo” e “crimes de transporte”.

11.5    Os crimes de “terrorismo”

Convenção para a Supressão de Atos  
Ilícitos de Violência contra a Segurança  
da Navegação Marítima e Protocolos
Uma forma de ser referida a ligação ao terrorismo é 
através da referência explícita a essa ligação como um 
elemento definidor de certos crimes relevantes no Pro-
tocolo de 2005. Esta abordagem enfatiza o elemento 
compulsório dos atos terroristas. Na Convenção SUA, 
as infrações penais abrangidas apenas excecionalmente 
incluem um elemento de coerção ou de ligação ao ter-
rorismo, embora seja possível de incluir a referência a 
tais atos terroristas no seu escopo. Este elemento pode 
ser encontrado na alínea c) do nº 2 do artigo 3º, que 
estabelece que “comete igualmente uma infração penal 
toda a pessoa que: (...) ameace cometer qualquer das 
infrações previstas nas alíneas b), c) e e) do nº 1, com 
ou sem condições, conforme estabelecido na lei nacio-
nal, de forma a constranger uma pessoa, singular ou co-
letiva, a praticar ou abster-se de praticar qualquer ato, 
desde que essa ameaça seja de natureza a comprometer 
a segurança náutica do navio em questão”. As infrações 
são as seguintes:

(a) Alínea b) do nº 1 do artigo 3º: quando uma 
pessoa ilícita e intencionalmente “pratique um ato de 
violência contra uma pessoa a bordo de um navio, se tal 
ato puser em perigo a segurança náutica desse navio”;

(b) Alínea c) do nº 1 do artigo 3º: quando uma 
pessoa ilícita e intencionalmente “destrua um navio, ou 
cause avarias ao mesmo ou à sua carga, de modo a pôr 
em perigo a segurança náutica desse navio”; e

(c) Alínea e) do nº 1 do artigo 3º: quando uma 
pessoa ilícita e intencionalmente “destrua ou avarie gra-
vemente as instalações ou serviços de navegação marí-
tima ou perturbe seriamente o seu funcionamento, se 

qualquer destes atos puder comprometer a segurança 
náutica de um navio”.

A alínea c) do nº 2 do artigo 6º da Convenção SUA 
estabelece ainda que os Estados Partes na Convenção 
também devem “tomar as medidas necessárias para 
exercer a sua jurisdição relativamente às infrações (…) 
quando tenha sido cometida com o objetivo de com-
pelir esse Estado a praticar ou a abster- se de praticar 
qualquer ato”.

O Protocolo de 2005 relativo à Convenção 
para a Supressão de Atos Ilícitos contra  
a Segurança da Navegação Marítima
O Protocolo de 2005 torna explícita a ligação do terro-
rismo de certos atos de violência e de transporte marí-
timo de duas formas.

Em primeiro lugar, o Protocolo de 2005 acrescen-
ta infrações adicionais que lidam com a violência no 
mar às que estão contidas no artigo 3º da Convenção 
SUA – como a prática de atos violentos num navio ou 
a partir dele ou o uso de um navio para cometer atos 
violentos – mas que incluem expressamente uma liga-
ção ao terrorismo. O artigo 4º do Protocolo de 2005 
que introduz, para os Estados ratificantes, um novo 
nº 1 do artigo 3ºbis na Convenção SUA, estipula que 
“qualquer pessoa comete uma infração penal na ace-
ção da presente Convenção se ilegal e intencionalmen-
te: (a) quando o ato, por sua natureza ou contexto, vise 
intimidar uma população ou obrigar um Governo ou 
uma organização internacional a praticar ou abster-se 
de praticar qualquer ato”, se envolve em qualquer um 
dos quatro conjuntos de condutas que se seguem. Es-
tes conjuntos de condutas referem-se à descarga de 
material explosivo, radioativo ou biológico, químico 
ou nuclear num navio ou de um navio de modo que 
possa causar morte ou ferimentos graves, a descarga 
de cargas perigosas ou nocivas (como óleo ou lixo 
tóxico) em quantidades que possam causar morte ou 
ferimentos graves, usando um navio para causar morte 
ou ferimentos graves, ou ameaçando cometer qual-
quer um desses atos.

O segundo tipo de crime de terrorismo presente no 
Protocolo de 2005 é um número limitado de crimes 
específicos que existem fora do enquadramento dos 
propósitos de terrorismo. Um exemplo é a introdução 
pelo nº 5 do artigo 4º da subalínea i) da alínea b) do 
artigo 3ºbis da infração penal de transporte a bordo de 
um navio de “qualquer material explosivo ou radioativo, 
tendo conhecimento de que se destina a ser utilizado 
para provocar ou com a intenção de provocar a morte, 
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ferimentos ou danos graves, com ou sem condições, nos 
termos do Direito nacional, com o intuito de intimidar 
uma população ou obrigar um Governo ou uma organi-
zação internacional a praticar ou a abster-se de praticar 
qualquer ato”. Outro exemplo é a introdução pelo nº 6 
do artigo 4º da nova infração do artigo 3ºter de “trans-
portar, ilícita e intencionalmente, outra pessoa a bordo 
de um navio, sabendo que essa pessoa cometeu um ato 
que constitui uma infração penal prevista nos artigos 3º, 
3ºbis ou 3ºquater ou uma infração penal prevista em um 
dos tratados mencionados no Anexo [que elenca nove 
convenções relacionadas com o terrorismo], e pretenda 
ajudar essa pessoa a evitar o procedimento criminal”.

11.6    Os crimes do “transporte”

O Protocolo de 2005 introduziu uma série de novos cri-
mes relacionados com o terrorismo marítimo que são 
normalmente rotulados como crimes de “transporte”. 
Estas infrações são de dois tipos. O primeiro tipo com-
preende as infrações de transporte em que o nexo com o 
terrorismo é explícito e constitui um elemento da infra-
ção. O segundo tipo compreende crimes de transporte 
que são de aplicação mais ampla, para os quais um nexo 
com o terrorismo é frequentemente implícito, mas não 
é necessariamente requerido.

Os crimes de transporte, em que o nexo de terro-
rismo constitui uma componente explícita da conduta 
proibida incorporam essa ligação por meio do enqua-
dramento nos fins do terrorismo. Por exemplo, a in-
fração de transporte prevista no nº 5 do artigo 4º do 
Protocolo de 2005, que introduziu a subalínea i) da alí-
nea b) do novo artigo 3ºbis prevê o seguinte: “transpor-
tar a bordo de um navio: qualquer material explosivo ou 
radioativo, tendo conhecimento de que se destina a ser 
utilizado para provocar ou com a intenção de provocar 
a morte, ferimentos ou danos graves, com ou sem con-
dições, nos termos do Direito nacional, com o intuito 
de intimidar uma população ou obrigar um Governo ou 
uma organização internacional a praticar ou a abster-se 
de praticar qualquer ato”.

No entanto, a maioria das infrações de transporte 
constante do Protocolo de 2005 não exigem expli-
citamente que sejam cometidas com uma ligação ao 
terrorismo e também não exigem, necessariamente, o 
conhecimento de um contexto terrorista. Um exemplo 
é a infração prevista no nº 5 do artigo 4º, que foi incor-
porada como as novas subalíneas ii) a iv) da alínea b) 
do artigo 3ºbis. Estas infrações estão relacionadas com 
o transporte de armas biológicas, químicas ou nucleares 
e - com a intenção de que esses materiais sejam usados 

para o propósito de projetar, de fabricar ou de entregar 
uma arma – com qualquer outra fonte de material, de 
material ou equipamento físsil, ou qualquer outro equi-
pamento, materiais, software ou tecnologia relacionada 
ou que possa contribuir significativamente para o pro-
jeto, o fabrico ou a entrega de tais armas. Obviamente, 
é possível que esses crimes ocorram no contexto de 
uma intenção ou de propósito terrorista subjacente.  
Por exemplo, o comandante do navio, ou o organizador 
de um transporte, pode de fato estar envolvido nessa 
atividade de transporte com o fim de fornecer os ma-
teriais a um grupo terrorista, com a intenção de que ve-
nham a ser usados como arma por esse grupo terrorista.  
No entanto, não é necessário que seja esse o caso.

Um segundo exemplo de crime de transporte em 
que o nexo ao terrorismo não é um elemento necessário 
da conduta proibida é o estabelecido no nº 6 do artigo 
4º do Protocolo de 2005. Este introduz no novo arti-
go 3ºter a previsão de que “qualquer pessoa que pratica 
uma infração penal na aceção da presente Convenção 
se transportar, ilícita e intencionalmente, outra pessoa 
a bordo de um navio, sabendo que essa pessoa praticou 
um ato que constitui uma infração penal prevista nos 
artigos 3.º, 3.ºbis ou 3.ºquater ou uma infração penal 
prevista em um dos tratados mencionados no Anexo, e 
pretenda ajudar essa pessoa a evitar o procedimento cri-
minal”. Este crime não exige, forçosamente, que a pessoa 
transportada tenha cometido um crime de terrorismo, 
uma vez que nenhum dos crimes contidos no artigo 3º 
da Convenção SUA, por exemplo, exige a existência de 
um nexo com o terrorismo como elemento definidor. 
No entanto, pode ser que a pessoa transportada tenha, 
efetivamente, cometido um crime para o qual um nexo 
ou um propósito de terrorismo seja um elemento inte-
grante da definição, como alguns dos crimes previstos 
nas convenções anexas.

11.7    As normas relativas  
à abordagem 

O Protocolo de 2005 contém um regime de abordagem 
claro e abrangente, que se encontra vertido primacial-
mente no artigo 8ºbis. Os responsáveis pelo controlo 
da aplicação do direito do mar são definidos no nº 10  
do artigo 3ºbis da seguinte forma: por “agentes da auto-
ridade ou outros agentes autorizados” devem-se enten-
der “membros uniformizados ou claramente identificá-
veis, de outra forma, como “membros das autoridades 
de aplicação da lei ou outras autoridades governamen-
tais devidamente autorizadas pelo seu Governo, por-
tadores de uniformes ou de outro modo claramente 



CRIMINALIDADE MARÍTIMA: MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA CRIMINAL144

identificados”. Para o propósito específico de aplicação 
do direito do mar nos termos desta Convenção, os agen-
tes da autoridade ou outros agentes autorizados deve-
rão fornecer documentos de identificação, emitidos 
pelo governo, para exame pelo comandante do navio no 
momento da abordagem.

Existem cinco características deste regime de abor-
dagem que são de particular relevância para as opera-
ções de controlo da aplicação do direito do mar:

(a) Nº 1 do artigo 8ºbis: uma reafirmação da obri-
gação de cooperar para efeitos de uma boa ordem no mar;

(b) Nº 3 do artigo 8ºbis: o reconhecimento das 
dificuldades inerentes às operações de abordagem no 
mar, pelo que os Estados devem ter em “conta os pe-
rigos e as dificuldades envolvidas na visita a um navio 
no mar e a busca efetuada à sua carga e ponderam 
se outras medidas apropriadas acordadas entre os  
Estados interessados podem ser tomadas de forma 
mais segura no próximo porto de escala ou em qual-
quer outro local”;

(c) Nº 5 do artigo 8ºbis: um sistema pormenori-
zado de pedidos e de respostas esperados ao abrigo do 
regime, que é um sistema de inclusão (opt in);

(d) Nº 9 do artigo 8ºbis: uma expressão clara 
dos princípios que regem o uso da força em operações 
marítimas de controlo da aplicação do direito do mar 
realizadas em conjunto com o regime de abordagem, 
sendo que o nº 9 do artigo 8ºbis estabelece que “quan-
do da execução das medidas autorizadas nos termos 
do presente artigo, o uso da força será evitado exce-
to quando necessário para garantir a segurança dos 
seus agentes e pessoas a bordo ou quando os agentes 
forem impedidos de executar as medidas autorizadas.  
Qualquer uso de força nos termos do presente artigo 
não excederá o grau de força mínimo que é necessário 
e razoável tendo em conta as circunstâncias”.

(e) Nº 10 do artigo 8ºbis: um conjunto detalhado 
de “garantias” que se destinam a regular as operações de 
abordagem realizadas sob os auspícios do Protocolo de 
2005 e da Convenção SUA, para os Estados que ratifica-
ram o Protocolo de 2005;

(i) O regime de garantias fornece uma lis-
ta de verificação útil para as operações 
de abordagem em termos gerais;

(ii) Algumas das garantias especificamen-
te previstas incluem:
a. Ter em devida conta a necessidade 
de não pôr em perigo a segurança da 
vida no mar;
b. Assegurar que todas as pessoas a 

bordo sejam tratadas de maneira a pre-
servar a sua dignidade humana básica e 
em conformidade com as disposições 
aplicáveis do direito internacional, 
incluindo o direito internacional dos 
direitos humanos;
c. Levar em devida conta a proteção e a 
segurança do navio e da sua carga;
d. Ter devidamente em conta a necessida-
de de não prejudicar os interesses comer-
ciais ou jurídicos do Estado de bandeira;
e. Garantir, dentro dos meios disponí-
veis, que qualquer medida tomada em 
relação ao navio ou à sua carga seja a am-
bientalmente correta nas circunstâncias;
f. Garantir que o comandante de um 
navio seja informado da intenção de 
abordagem e tenha, ou tenha tido, a 
oportunidade de entrar em contato, 
logo que possível, com o armador do 
navio e com o Estado de bandeira;
g. Empreender esforços razoáveis para 
evitar que um navio seja, indevida-
mente, detido ou atrasado;
h. Que qualquer medida tomada de 
acordo com este artigo deverá ser exe-
cutada por agentes da autoridade ou 
outros agentes autorizados de navios 
de guerra ou de aeronaves militares, 
ou de outros navios ou aeronaves cla-
ramente assinalados e identificados 
como estando ao serviço do governo e 
autorizados para o efeito; e
i. A definição específica de “agentes da 
autoridade ou outros agentes autoriza-
dos” conforme acima mencionado.

11.8    Jurisdição para “Processar ou 
Extraditar”

Conforme anteriormente referido, é essencial sublinhar 
que a jurisdição universal não se aplica a atos de terro-
rismo marítimo, a menos que sejam também atos de pi-
rataria. No entanto, para os atos de terrorismo marítimo  
(e com efeito, para outros atos de violência no mar) que 
estão no âmbito da Convenção SUA e dos seus Protoco-
los – na medida em que o Estado relevante tenha ratifica-
do esses instrumentos – existe uma jurisdição para “pro-
cessar ou extraditar”. Uma apresentação do conceito de 
jurisdição para “processar ou extraditar” consta da seção 
dos conceitos-chave no início deste capítulo.
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Os elementos fundamentais dos processos de ins-
tauração de ação judicial ou de extradição, em confor-
midade com o previsto na Convenção SUA e nos seus 
Protocolos, podem ser resumidos da seguinte forma:

(a) A jurisdição para processar ou para extraditar 
está disponível na Convenção e nos seus Protocolos, 
sendo em conformidade limitada ao previsto neste en-
quadramento jurídico;

(b) A jurisdição de ação penal ou de extradição 
aplica-se apenas entre os Estados que ratificaram esses 
instrumentos. Depende, ainda, da forma como foi re-
gulada no âmbito das legislações nacionais, na medida 
em que estas tenham tomado todas as ações de imple-
mentação necessárias dentro da jurisdição nacional.  
Ver artigo 6º da Convenção SUA;

(c) A jurisdição para a instauração de ação penal 
ou para a extradição aplica-se apenas a infrações no âm-
bito da Convenção e dos seus Protocolos;

(d) A instauração de um processo penal ou a juris-
dição para a extradição não exigem que um Estado, que 
tenha a custódia de um suposto infrator, precise ter qual-
quer outro vínculo com o suposto delito, a não ser o facto 
de que o presumido criminoso está sob a sua custódia;

(e) A principal obrigação imposta pelas disposi-
ções de instauração de ação judicial ou de extradição ao 
Estado que tem a custódia de um suposto infrator, mas 
que de outro modo não tem um outro nexo jurisdicio-
nal com o caso, é o de comunicar com o Estado de ban-
deira do navio em que o suposto crime foi cometido;

(i) O objetivo desta comunicação é permi-
tir o acordo, entre o Estado de bandeira 
e o Estado com a custódia do suposto 
autor da infração, sobre qual das duas 
opções que estão disponíveis nessa oca-
sião virá a ser utilizada;

(ii) As opções são que o alegado infrator 
seja extraditado para a jurisdição do Es-
tado de bandeira para a instauração de 
um processo penal ou, em alternativa, 
que o Estado com a custódia do alega-
do infrator virá a instaurar um processo 
penal relativamente ao crime SUA per-
tinente, em conformidade com o que 
esteja previsto no âmbito da sua legisla-
ção nacional. Veja-se os artigos 7º, 8º e 
10º da Convenção SUA.

EXEMPLO: ESTADOS UNIDOS V. SHI (525 F.3D 709 (2008))

Um exemplo da aplicação das previsões de extradição ou de acusação da Convenção SUA é o do caso Estados Unidos 
v. Shi. Shi Lei, cidadão de nacionalidade chinesa, trabalhava no navio pesqueiro Full Means 2, registado nas Seicheles. 
Em 2002, na época da prática dos crimes, o Full Means 2 operava em águas internacionais na costa do Havaí. Na época 
das infrações, quer as Seychelles quer os Estados Unidos eram signatários da Convenção SUA – e continuam a ser.

Depois de ser despromovido de cozinheiro para marinheiro, Shi Lei matou o Comandante e o Primeiro Imediato, as-
sumiu o comando do navio e ordenou que este navegasse para a China. Posteriormente, foi controlado e imobilizado 
pela tripulação. A Guarda Costeira dos Estados Unidos intercetou o navio em águas internacionais na costa do Havaí 
e levou Shi Lei sob custódia. Os Estados Unidos informaram as Seychelles, enquanto Estado de bandeira do navio, 
das circunstâncias do caso a fim de determinar, entre outras questões, se as autoridades das Seychelles pretendiam 
que Shi Lei fosse extraditado para a sua jurisdição. As Seychelles renunciaram à sua jurisdição, o que significou que 
os Estados Unidos puderam exercer a sua autoridade de acusação de acordo com as disposições estabelecidas na 
Convenção SUA, conforme expresso na legislação norte-americana. Os Estados Unidos assim o fizeram, e Shi Lei foi, 
posteriormente, condenado e sentenciado a um período de prisão.





  

CAPÍTULO 12

O crime marítimo de tráfico
ilícito por mar de estupefacientes

e substâncias psicotrópicas
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QUESTÕES FUNDAMENTAIS

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) impõe a obrigação  
de cooperar na repressão do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas por mar a todos os Estados (artigo 108). Uma série de outros tratados 
multilaterais, como a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito  
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 (Convenção de 1988),  
também contêm disposições relativas ao tráfico ilícito de drogas por mar.

Nenhum tratado existente concede expressamente jurisdição para a abordagem  
de um navio de bandeira estrangeira, suspeito de tráfico ilícito de estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas nas águas exteriores do mar territorial de um qualquer 
Estado, sem o consentimento do Estado de bandeira.

As Partes da Convenção de 1988 são obrigadas a:

(a) Criminalizar o tráfico de drogas (artigo 3º);

(b) Tomar medidas para assegurar que tenham jurisdição sobre seus navios  
de bandeira no tráfico de drogas (artigo 4º); e

(c) Cooperar com outras partes para suprimir o tráfico ilícito por mar (artigo 17).

Os Estados costeiros têm diferentes compreensões quanto à sua autoridade para 
mandar parar, abordar e tomar medidas coercitivas contra um navio suspeito de tráfico 
de drogas, com bandeira de um outro Estado, mas sem o consentimento desse Estado, 
enquanto esse navio afirma estar a exercer o seu direito de passagem inofensiva.

Também não existe consenso sobre até que ponto um Estado costeiro pode “prevenir” 
uma violação das suas leis fiscais, de emigração, sanitárias e aduaneiras na sua zona 
contígua. Alguns Estados costeiros podem permitir a atuação dos seus agentes  
de autoridade encarregados da aplicação do direito do mar para a apreensão de drogas, 
quando exista uma suspeita razoável de que o próximo porto de escala da embarcação 
seja no território desse Estado costeiro.



CONCEITOS-CHAVE

EMBARCAÇÕES AUTORIZADAS: As embarcações oficiais do Estado, incluindo navios de guerra, 
embarcações da polícia marítima e outras embarcações do Estado identificadas, especificamente 
em serviço não comercial, que estão autorizadas a participar em operações marítimas de controlo 
da aplicação do direito do mar em nome do seu Estado.

MAR TERRITORIAL: Uma faixa de água que se estende até 12 milhas náuticas (mn) da linha de 
base de um Estado e que é considerada como águas soberanas desse Estado.

ÁGUAS ARQUIPELÁGICAS: Águas dentro das linhas de base de um Estado arquipelágico.  
As águas arquipelágicas são águas soberanas.

ÁGUAS INTERNACIONAIS: Águas sobre as quais nenhum Estado tem soberania, embora 
possam ser atribuídos certos poderes de aplicação do direito do mar aos Estados costeiros e aos 
Estados de bandeira, dependendo da atividade e da localização. As águas internacionais incluem 
a zona contígua, a zona económica exclusiva e o alto mar.

AUTORIDADE NACIONAL COMPETENTE: A função, entidade ou pessoa designada no âmbito 
de um mecanismo (por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 ou a Convenção para a Supressão de 
Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima e os seus protocolos) como o ponto de 
contato para facilitar a comunicação e a cooperação entre os seus Estados Partes com vista à 
implementação efetiva das obrigações previstas no tratado.
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12.1    Como o tráfico ilícito  
de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas por mar é tratado  
no âmbito da UNCLOS?

A UNCLOS exige cooperação na repressão ao tráfico 
ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. 
Para os fins deste Manual, será usado “tráfico ilícito de 
drogas por mar” como designação abreviada.

O requisito de cooperação estabelecido no artigo 
108, quando combinado com a aceitação quase uni-
versal da Convenção de 1988, traduz a importância e 
a preocupação atribuída pelos Estados ao combate ao 
tráfico ilícito de drogas por mar.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 108

Tráfico ilícito de estupefacientes  
e substâncias psicotrópicas

1. Todos os Estados devem cooperar para a repressão 
do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psico-
trópicas praticado por navios no alto mar com violação 
das convenções internacionais.

2. Todo o Estado que tenha motivos sérios para acredi-
tar que um navio arvorando a sua bandeira se dedica ao 
tráfico ilícito de estupefacientes ou substâncias psico-
trópicas poderá solicitar a cooperação de outros Estados 
para pôr fim a tal tráfico.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988

ARTIGO 17

Tráfico ilícito por mar

1. As Partes cooperam o mais amplamente possível 
para eliminar o tráfico ilícito por mar, em conformidade 
com o direito internacional do mar.

2. A Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar 
que um navio com o seu pavilhão, ou sem qualquer pa-
vilhão ou matrícula, é utilizado para o tráfico ilícito, pode 
solicitar auxílio às outras Partes a fim de pôr termo a 
essa utilização. As Partes assim solicitadas prestam 
essa assistência no limite dos meios de que dispõem.

3. A Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar 
que um navio no uso da liberdade de navegação de acordo 
com o direito internacional e que arvore o pavilhão ou te-
nha matrícula de uma outra Parte é utilizado para o tráfi-
co ilícito, pode notificar desse facto o Estado do pavilhão e 
solicitar a confirmação da matrícula; se esta for confirma-
da, pode solicitar ao Estado do pavilhão autorização para 
adotar as medidas adequadas em relação a esse navio.

4. De acordo com o n.º 3 ou com os tratados em vigor 
entre as Partes ou com qualquer outro acordo ou pro-
tocolo por elas celebrado, o Estado do pavilhão pode 
autorizar o Estado requerente a, inter alia:

a) Ter acesso ao navio;

b) Inspecionar o navio;

c) Se se descobrirem provas de envolvimento no 
tráfico ilícito, adotar medidas adequadas em relação ao 
navio, às pessoas e à carga que se encontrem a bordo.

5. Quando uma medida é adotada de acordo com o pre-
sente artigo, as Partes interessadas devem ter devida-
mente em conta a necessidade de não pôr em perigo a se-
gurança da vida no mar nem do navio ou da carga e de não 
prejudicar os interesses comerciais e jurídicos do Estado 
do pavilhão ou de qualquer outro Estado interessado.

6. O Estado do pavilhão pode, em conformidade com as 
obrigações previstas no n.º 1 do presente artigo, subordi-
nar a sua autorização a condições que sejam acordadas 
entre o referido Estado e a Parte requerente, incluindo 
condições relativas à responsabilidade.

7. Para os efeitos dos números 3 e 4 do presente ar-
tigo, as Partes respondem sem demora aos pedidos 
de outras Partes com vista a determinar se um navio 
arvorando o seu pavilhão está autorizado a fazê-lo, as-
sim como aos pedidos de autorização formulados nos 
termos do n.º 3. Cada Estado designa, no momento em 
que se tornar Parte da presente Convenção, a autorida-
de ou, se for caso disso, as autoridades encarregadas 
de receber e de responder a esses pedidos. Essa desig-
nação será notificada pelo Secretário-Geral a todas as 
outras Partes no mês seguinte ao da designação.

8. A Parte que tiver adotado qualquer das medidas pre-
vistas no presente artigo informa de imediato o Estado do 
pavilhão dos resultados dessa medida.

9. As Partes devem considerar a possibilidade de cele-
brar acordos ou protocolos bilaterais ou regionais com 

12.2    A Convenção de 1998  
e a supressão do tráfico ilícito  
de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas por mar 

O artigo 17 da Convenção das Nações Unidas contra o 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psico-
trópicas de 1988 fornece uma orientação expressa aos 
Estados na implementação do artigo 108 da UNCLOS. 
Ainda hoje, a linguagem preambular da Convenção de 
1988 continua a ter ressonância:

“Reconhecendo que a erradicação do tráfico ilícito 
é responsabilidade coletiva de todos os Estados e que, 
para tanto, é necessária uma ação coordenada no âmbi-
to da cooperação internacional,

...
Reconhecendo também a importância de fortalecer 

e aperfeiçoar os meios jurídicos eficazes para a coopera-
ção internacional em matéria penal para a repressão das 
atividades criminosas internacionais de tráfico ilícito
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CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988

ARTIGO 4º

Competência

1. Cada Parte:

a) Adota as medidas necessárias para estabelecer 
a sua competência em relação às infrações que tipificar 
de acordo com o n.º 1 do artigo 3º, quando:

(i) A infração for cometida no seu território;

(ii) A infração for cometida a bordo de um 
navio arvorando o seu pavilhão ou de uma 
aeronave com matrícula conforme com 
a sua legislação no momento em que a 
infração é cometida;

b) Pode adotar as medidas necessárias para esta-
belecer a sua competência em relação às infrações que 
tipificar de acordo com o n.º 1 do artigo 3º, quando:

(i) A infração for cometida por um na-
cional seu ou por pessoa com residência 
habitual no seu território;

(ii) A infração for cometida a bordo de um 
navio em relação ao qual essa Parte está 
autorizada a tomar medidas adequadas, 
nos termos do artigo 17.º, desde que essa 
competência seja exercida unicamente 
com base nos acordos ou protocolos pre-
vistos nos números 4 e 9 do mesmo artigo;

(iii) Se trate de uma infração estabelecida 
de acordo com a alínea c), iv), do n.º 1 do 
artigo 3º e for cometida fora do seu territó-
rio com vista à prática, no seu território, de 
uma infração estabelecida de acordo com o 
n.º 1 do artigo 3º.

2. Cada Parte:

a) Adota igualmente as medidas necessárias 
para estabelecer a sua competência em relação às 
infrações que tipificou de acordo com o n.º 1 do artigo 
3º, quando o presumível agente se encontre no seu 
território e a referida Parte o não extradite para o 
território de uma outra Parte com fundamento em que:

(i) A infração foi cometida no seu territó-
rio ou a bordo de um navio arvorando o seu 
pavilhão ou de uma aeronave com matrícu-
la conforme com a sua legislação no mo-
mento em que a infração foi cometida; ou

(ii) A infração foi cometida por um na-
cional seu;

b) Pode igualmente adotar as medidas necessárias 
para estabelecer a sua competência em relação às 
infrações que tipificou de acordo com o n.º 1 do artigo 3º, 
quando o presumível agente se encontre no seu território 
e a referida Parte o não extradite para o território de uma 
outra Parte.

3. A presente Convenção não exclui o exercício de 
qualquer competência em matéria penal estabelecida 
por uma Parte de acordo com o seu direito interno.

O efeito combinado do artigo 108 da UNCLOS e 
do artigo 17 da Convenção de 1988, na ausência de um 
consentimento específico do Estado de bandeira, de 
uma permissão genérica do Estado de bandeira ou um 
mandato do capítulo VII do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas (ver capítulo 5), é o seguinte:

(a) Um navio autorizado de um Estado costeiro,

(b) Que se aproxima,

(c) Em águas internacionais,

(d) De um navio com bandeira de um Estado 
diferente,

(e) Na suspeita de que esta embarcação esteja en-
volvida no tráfico de drogas ilícitas por mar,

(f) Deve pedir primeiro permissão para abordar 
ao Estado de bandeira, antes de empreender outras me-
didas de controlo de execução do direito do mar,

(g) Ou aguardar a entrada da embarcação sus-
peita nas águas nacionais do Estado costeiro (ou, se 
tais poderes tiverem sido reivindicados pelo Estado 
costeiro, na sua zona contígua) antes de tomar quais-
quer medidas coercitivas ao abrigo da sua própria ju-
risdição territorial na qualidade de Estado costeiro.

A Convenção de 1988 contém também disposições 
de aplicação mais geral em questões de tráfico de dro-
gas, tais como disposições sobre conduta a ser crimina-
lizada (artigo 3º), assistência jurídica mútua (artigo 7º) 
e cooperação e assistência internacional para Estados de 
trânsito (artigo 10º). Estas disposições não se referem 
diretamente ao tráfico ilícito de drogas por mar, mas 
aplicam-se a essas condutas como uma espécie do obje-
to geral abrangido pelo âmbito da Convenção.

O artigo 4º, que descreve a jurisdição que os Estados 
Partes devem prever em relação aos crimes previstos na 
Convenção de 1988, é uma componente fundamental 
do regime estabelecido pela Convenção.

vista a dar aplicação às disposições do presente artigo ou 
a reforçar a sua eficácia.

10. As medidas adotadas nos termos do n.º 4 do presente 
artigo só são aplicáveis por navios de guerra ou aerona-
ves militares ou quaisquer outros navios ou aeronaves 
devidamente assinaladas e identificáveis como navios ou 
aeronaves ao serviço de um governo e autorizados para 
esse fim.

11. Qualquer medida adotada nos termos do presente 
artigo terá devidamente em conta a necessidade de não 
interferir nos direitos e obrigações dos Estados costeiros 
ou no exercício da respetiva competência, de acordo com 
o direito internacional do mar, nem de afetar esses direi-
tos, obrigações ou competências.
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A Convenção de 1988 contém várias definições im-
portantes para o seu escopo e que são também úteis 
para as jurisdições nacionais na definição do objeto  
das próprias leis nacionais relativamente às proibições 
de substâncias estupefacientes.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS DE 1988

ARTIGO 1º

Definições

...

n) O termo “estupefacientes” designa toda a subs-
tância, natural ou sintética, das Tabelas I ou II da Con-
venção Única de 1961 sobre os Estupefacientes e desta 
Convenção modificada pelo Protocolo de 1972 Emendan-
do a Convenção Única de 1961 sobre os Estupefacientes;

...

p) O termo “produtos” designa todos os bens ob-
tidos ou derivados direta ou indiretamente da prática de 
uma das infrações estabelecidas de acordo com o n.º 1 
do artigo 3.º;

...

r) A expressão “substâncias psicotrópicas” desig-
na qualquer substância, natural ou sintética, ou qualquer 
produto natural constante das Tabelas I, II, III e IV da Con-
venção sobre as Substâncias Psicotrópicas de 1971;

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO 
DE ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (1998)

ARTIGO 7º

Auxílio judiciário mútuo

...

8. As Partes designam uma autoridade ou, quando ne-
cessário, as autoridades encarregadas de dar cumpri-
mento aos pedidos de auxílio judiciário ou de os trans-
mitir às autoridades competentes para a sua execução. 
A autoridade ou autoridades designadas para este efeito 
são objeto de notificação ao Secretário-Geral. 

Por fim, a Convenção das Nações Unidas con-
tra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes e Substâncias 
Psicotrópicas de 1988 exige que cada Estado Parte de-
signe uma autoridade nacional competente, que é um 
elemento-chave na implementação efetiva das obriga-
ções do tratado e que deve lidar com quaisquer ques-
tões que possam surgir, incluindo:

(a) Extradição;

(b) Auxílio judiciário mútuo;

(c) Confirmação do registo;

(d) Autorização para operações de paragem, abor-
dagem e buscas; e

(e) Pedidos de levantamento da jurisdição ou res-
postas a pedidos de levantamento da jurisdição. 

As melhores práticas para as autoridades nacionais 
competentes incluem:

(a) Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por 
semana, incluindo apoio administrativo quando seja 
necessário;

(b) Conhecimento das informações de contato 
de funcionários do governo que possam precisar de 

estar envolvidos no processamento ou na resposta a 
solicitações;

(c) Capacidade de notificar, rapidamente, funcio-
nários do governo sobre um pedido;

(d) Capacidade de comunicar, rapidamente, as 
decisões em nome do governo, incluindo a capacidade 
de confirmar o registo de uma embarcação com celeri-
dade; e

(e) Assegurar a existência de uma estrutura que 
apoie a tomada de decisão ao nível nacional, quando ne-
cessário, incluindo a realização de exercícios regulares 
para testar e confirmar o sistema existente.

12.3    Outros instrumentos 
multilaterais com relação direta  
com a cooperação na repressão  
ao tráfico ilícito de drogas por mar

Outro tratado multilateral importante e relevante para o 
tráfico ilícito de drogas por mar é a Convenção das Na-
ções Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 
e seus Protocolos (2000).

A Convenção sobre o Crime Organizado contém 
disposições sobre uma série de questões vitais na coo-
peração criminal internacional, incluindo a cooperação 
policial, a extradição, a assistência judiciária mútua, o 
branqueamento de capitais e o destino a dar ao produto 
do crime.

Esta Convenção é relevante para suprimir o tráfico 
ilícito de drogas por mar porque o seu escopo abrange 
especificamente os crimes de contrabando de drogas, 
com disposições sobre o produto do crime e o envol-
vimento do crime organizado em atividades ilícitas de 
tráfico de drogas.
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CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 2º

Definições

Para efeitos da presente Convenção, entende-se por:

a) Grupo criminoso organizado» um grupo es-
truturado de três ou mais pessoas, existindo durante 
um período de tempo e atuando concertadamente com 
a finalidade de cometer um ou mais crimes graves ou 
infrações estabelecidas na presente Convenção, com a 
intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefí-
cio económico ou outro benefício material;

b) Crime grave» um ato que constitua uma 
infração punível com uma pena privativa de liberdade 
não inferior a 4 anos ou com pena superior;

...

e) Produto do crime» os bens de qualquer tipo re-
sultantes ou obtidos, direta ou indiretamente, da prática 
de uma infração;

CONSELHO DA EUROPA: ACORDO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO  
POR MAR, DANDO EXECUÇÃO AO ARTIGO 17 DA CONVENÇÃO  
DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO  
DE ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (1995)

ARTIGO 5º

Navios sem nacionalidade

1. Uma Parte que tenha motivos razoáveis para suspei-
tar que um navio sem nacionalidade, ou similar a um na-
vio sem nacionalidade ao abrigo do direito internacional, 
está envolvido ou está a ser usado para a prática de um 
crime relevante, deve informar as outras Partes que pa-
reçam ser as mais afetadas e pode solicitar a assistência 
de qualquer uma dessas Partes para suprimir esse uso 
para esse fim. Assim que solicitada, a Parte prestará essa 
assistência dentro dos meios dos quais dispõe.

2. Sempre que uma Parte, tendo recebido informações 
em conformidade com o n.º 1, tomar medidas, compete a 
essa Parte determinar as medidas adequadas e exercer a 
sua jurisdição sobre as infrações relevantes que possam 
ter sido cometidas por qualquer pessoa a bordo do navio.

3. Qualquer Parte que tenha tomado medidas nos ter-
mos do presente artigo comunicará, o mais rapidamente 
possível, à Parte que forneceu as informações ou fez o 
pedido de assistência, os resultados de qualquer ação 
realizada em relação ao navio e às pessoas a bordo.

Além disso, uma série de tratados regionais e bilate-
rais - especificamente ou de forma mais geral - tratam 
da cooperação para suprimir o tráfico ilícito de drogas 
por mar. Essas disposições podem ser categorizadas da 
seguinte forma:

(a) Tratados regionais que tratam do tráfico ilíci-
to de drogas por mar;

(b) Tratados regionais que tratam de questões 
mais gerais ou associadas, mas contêm obrigações, pro-
cessos ou mecanismos que podem ser utilizados na re-
pressão ao tráfico ilícito de drogas por mar;

(c) Tratados bilaterais que tratam especificamen-
te da implementação por dois Estados de obrigações 
em relação ao tráfico ilícito de drogas por mar; e

(d) Tratados bilaterais que tratam de questões mais 
gerais ou associadas, mas contêm obrigações, processos ou 
mecanismos que podem ser utilizados na cooperação com 
o propósito de reprimir o tráfico ilícito de drogas por mar.

Tratados regionais com abordagem específica: Um exem-
plo de tratado regional que trata especificamente do tráfico 
ilícito de drogas por mar é o Acordo sobre Tráfico Ilícito 
por Mar, implementando o Artigo 17 da Convenção das 
Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Estupefacientes 
e Substâncias Psicotrópicas, adotada pelo Conselho da 
Europa em 1995. Este tratado regional trata de questões 
como a jurisdição, os processos de autorização, as medidas 
de execução e os danos. De particular interesse é a disposi-
ção específica relativa a acordos regionais e nacionais para 

lidar com um navio sem nacionalidade que é suspeito de 
estar envolvido no tráfico ilícito de drogas por mar. 

Este artigo prevê que qualquer Estado Parte do Acordo 
possa exercer jurisdição sobre um navio sem nacionalidade 
que seja suspeito de envolvimento em tráfico ilícito de dro-
gas por mar, se tal ação for autorizada pela legislação nacio-
nal desse Estado Parte. Esse Estado pode fazê-lo quando a 
embarcação suspeita for apresada em:

(a) Águas internacionais; ou

(b) Nas águas nacionais do Estado parte no trata-
do que aceita esta jurisdição; ou

(c) Nas águas nacionais de um outro Estado parte 
no tratado, quando esse Estado tiver solicitado ao Es-
tado responsável pela instauração do processo penal 
que o ajudasse a apresar o navio suspeito, a fim de que o 
Estado que procedeu ao apresamento pudesse exercer a 
sua jurisdição sobre o navio e a tripulação.

Tratados regionais mais gerais com implicações para a 
repressão do tráfico ilícito de drogas por mar: Um exem-
plo de um tratado regional mais geral que não trata de 
forma específica do tráfico ilícito de drogas por mar, 
mas que pode, no entanto, ser utilizado nesse contexto 
particular é a Convenção da União Africana sobre a Pre-
venção e o Combate à Corrupção (2003).
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Este tratado regional não trata especificamente do 
tráfico ilícito de drogas por mar. No entanto, numa si-
tuação em que nenhum delito específico em relação ao 
tráfico ilícito de drogas por mar exista dentro da juris-
dição de um determinado Estado, um delito pode ser 
imputável pela aplicação deste tratado.

Por exemplo, a conduta envolvendo um agente da 
autoridade encarregado do registo da abordagem de um 
Estado que faz parte desta Convenção orientada para a 
corrupção (e que incorporou esses crimes de corrupção 
na sua legislação nacional) pode ainda estar sujeita a ins-
tauração de processo judicial por um crime relacionado 
com a aceitação de um benefício pelo registo da embarca-
ção envolvida no tráfico ilícito de drogas por mar.

Tratados bilaterais que tratam especificamente da imple-
mentação das obrigações em relação ao tráfico ilícito de dro-
gas por mar: Um exemplo de instrumento bilateral que 
trata especificamente da cooperação e da coordenação na 
repressão ao tráfico ilícito de drogas por mar é o Acordo 

CONVENÇÃO DA UNIÃO AFRICANA SOBRE A PREVENÇÃO  
E O COMBATE À CORRUPÇÃO (2003)

ARTIGO 4º

Âmbito de Aplicação

1. A presente Convenção aplica-se aos seguintes atos 
de corrupção e infrações relacionadas:

...

c) a execução ou a omissão por um funcionário pú-
blico ou por qualquer outra pessoa de um ato no desem-
penho das suas funções, com o objetivo de obter benefí-
cios ilícitos para si próprio ou para uma terceira parte;

...

ARTIGO 13

Competência

1. Cada Estado Parte é competente na definição dos 
atos de corrupção e de infrações relacionadas, quando;

a) a infração é cometida, na totalidade ou em 
parte, no seu território;

b) a infração é cometida por um dos seus cida-
dãos fora do seu território ou por uma pessoa que re-
side no seu território; e

c) o presumido autor da infração se encontra no 
seu território e não é extraditado para um outro país;

d) a infração, embora cometida for a da sua juris-
dição, afeta do ponto de vista do Estado Parte os seus in-
teresses vitais ou quando as consequências ou os efeitos 
deletérios e nocivos destas infrações têm um impacto no 
Estado Parte.

...

entre o Governo dos Estados Unidos da América e o Go-
verno de Barbados relativo à Cooperação na Supressão 
do Tráfico Ilícito de Drogas por Mar (1997).

Este instrumento internacional bilateral define os 
termos e aborda a coordenação, os treinos conjuntos, os 
procedimentos de verificação do registo e a jurisdição so-
bre as embarcações apresadas. O Acordo aborda também 
questões operacionais no controlo da aplicação do direi-
to do mar, como a perseguição de uma embarcação sus-
peita nas águas nacionais da outra parte e o uso da força.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
E O GOVERNO DE BARBADOS RELATIVO À COOPERAÇÃO NA 
SUPRESSÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS POR MAR (1997)

ARTIGO 6º

Buscas e Entrada

1. Sujeito ao parágrafo 3, quando uma embarcação ou 
aeronave suspeita, localizada ao largo do mar territo-
rial de qualquer Estado, for perseguida por uma em-
barcação autorizada, aquela embarcação ou aeronave 
suspeita pode ser seguida pela embarcação autorizada 
até o mar territorial de qualquer uma das Partes.

2. Sujeito ao parágrafo 3, quando uma embarcação ou 
aeronave suspeita estiver localizada dentro ou sobre o 
mar territorial de uma Parte, e nenhum autoridade de 
aplicação da lei dessa Parte estiver embarcado numa em-
barcação autorizada, e após confirmação das autoridades 
de aplicação da lei dessa Parte que nenhum navio autori-
zado dessa Parte esteja, imediatamente, disponível para 
investigar, um navio autorizado da outra Parte pode en-
trar no mar territorial da primeira Parte a fim de manter 
contato com o navio ou aeronave suspeito e mantê-lo sob 
vigilância até que os entidades encarregadas da aplicação 
da lei da primeira Parte assumam o controlo da situação.

3. A Parte que realiza a perseguição ou a entrada deve 
informar as autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei da outra Parte das circunstâncias da situação e 
solicitar instruções adequadas. Enquanto se aguarda 
a receção de instruções ou a chegada dos agentes da 
autoridade da aplicação da lei da outra Parte, o navio au-
torizado pode ordenar ou sinalizar o navio suspeito para 
que pare no mar territorial da outra Parte. A Parte que 
realiza a perseguição ou entrada deve manter a outra 
Parte, continuamente, informada da situação e o navio 
autorizado apenas a assistência adicional que for indica-
da pelos responsáveis de aplicação da lei da outra Parte.

4. Se instruído pelos agentes da autoridade de aplicação 
da lei da outra Parte, o navio autorizado pode escoltar o 
navio suspeito até um local especificado para entrega aos 
agentes da autoridade de aplicação da lei da outra Parte.

5. As disposições do Artigo 13, e em particular o seu 
parágrafo 6, aplicam-se a qualquer uso da força nos ter-
mos deste Artigo, mutatis mutandis, incluindo a execu-
ção de qualquer ordem ou sinal nos termos do parágrafo 
3 desse Artigo.

...
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mais geral que pode ser empregue por ambas as partes 
na cooperação para a repressão ao tráfico ilícito de drogas 
por mar é o Tratado de Extradição entre a República das 
Filipinas e a República da Indonésia (1976).

Este instrumento bilateral trata dos mecanismos e 
dos processos gerais de extradição entre a Indonésia e 
as Filipinas. No entanto, o Tratado é também pertinen-
te na cooperação entre os dois Estados relativamente à 
repressão ao tráfico ilícito de drogas por mar, porque as 
categorias de crimes elencados como extraditáveis in-
cluem “contrabando” e “crimes contra as leis relativas a 
estupefacientes, drogas perigosas ou proibidas ou pro-
dutos químicos proibidos”.

Se as Filipinas apresarem um navio de bandeira indo-
nésia que está envolvido no tráfico ilícito de drogas por 
mar e as suas investigações determinarem que o último 
responsável pelo carregamento é um cidadão indonésio 
(que não estava a bordo do navio apresado), este tratado 
poder ser a base para a cooperação entre os dois Estados 
no julgamento do responsável pela organização do crime. 

12.4    Pode uma atuação do Conselho 
de Segurança alterar esta situação?

A menos que exista um acordo especial entre os Estados 
relativamente às autoridades com competência para abor-
dar um navio suspeito de tráfico de drogas em águas inter-
nacionais, aplica-se a “regra-padrão”. Por outras palavras, a 
jurisdição pertence geralmente ao Estado de bandeira em 
águas internacionais. Conforme referido anteriormente, 
existem circunstâncias em que uma embarcação do Estado 
costeiro pode proceder à abordagem e invocar jurisdição 
sobre uma embarcação de bandeira estrangeira suspeita 
de tráfico ilícito de drogas, mas não existe consenso so-
bre essa questão. As opções estão geralmente limitadas a:

a) Informar o Estado de bandeira das caraterísti-
cas da embarcação e dos motivos da suspeita, a fim de 
que o Estado de bandeira exerça a sua própria jurisdição 
sobre o navio e as pessoas a bordo, nos termos conside-
rados apropriados; ou

b) Informar o Estado de bandeira dos dados da 
embarcação e dos motivos da suspeita, a fim de que o 
Estado de bandeira confirme o registo, autorize a ope-
ração de abordagem e renuncie à sua jurisdição sobre a 
embarcação com a sua nacionalidade, nos termos consi-
derados apropriados;

c) Informar o Estado costeiro do porto para onde 
o navio suspeito se dirige, com vista a que o Estado cos-
teiro venha a exercer a sua jurisdição em relação à embar-
cação quando esta entre nas suas águas nacionais.  

ARTIGO 13

Uso da Força

1. Nos termos do presente Acordo, qualquer uso da 
força por uma Parte deve estar em estrita conformida-
de com as leis e procedimentos aplicáveis das Partes e 
deve, em todos os casos, ser o mínimo, razoavelmente 
necessário, nas circunstâncias.

2. Qualquer uso da força por uma Parte nas águas de 
Barbados ou dos Estados Unidos, segundo o presente 
Acordo, deverá estar em estrita conformidade com as leis 
e procedimentos da Parte, em cujas águas a força é usada.

3. As autorizações para parar, abordar, revistar e deter 
embarcações e pessoas a bordo incluem a autorização 
para usar a força em conformidade com o presente artigo.

4. Ao conduzir a abordagem e as buscas em confor-
midade com este Acordo, os agentes da aplicação da 
lei devem evitar o uso da força de qualquer forma, in-
cluindo o uso de armas de fogo, exceto no exercício do 
direito de legítima defesa e nos seguintes casos:

a) para obrigar o navio suspeito a parar, quan-
do o navio ignorou os avisos padrão da respetiva Parte 
para parar; e

b) manter a ordem a bordo da embarcação suspei-
ta durante o abordagem e buscas ou o período de deten-
ção, quando a tripulação ou pessoas a bordo resistirem, 
impedirem a abordagem e as buscas ou tentarem des-
truir a embarcação ou provas do tráfico ilícito, ou quan-
do a embarcação tentar fugir durante a abordagem e as 
buscas ou o período de detenção.

5. Os agentes autorizados de aplicação da lei deverão 
disparar suas armas de fogo somente quando não for 
possível a aplicação de medidas menos extremas.

6. Em todos os casos em que seja necessário o dispa-
ro de armas de fogo, será necessária a prévia autori-
zação do Estado de bandeira ou costeiro, exceto quan-
do forem exigidos tiros de advertência como sinal de 
paragem da embarcação, ou no exercício do direito de 
legítima defesa.

7. Nada neste Acordo deve prejudicar o exercício do 
direito inerente de legítima defesa pelas autoridades 
policiais ou outros funcionários das Partes.

Acordos elaborados para implementar arranjos espe-
cíficos entre dois Estados podem, com frequência, ser 
mais detalhados e precisos do que sucede geralmente 
com tratados multilaterais gerais, como a UNCLOS e a 
Convenção de 1988. Como resultado, esses acordos bi-
laterais integram frequentemente disposições específicas 
e adaptadas à forma como os dois Estados coordenarão a 
repressão ao tráfico ilícito de drogas por mar.

Tratados bilaterais que tratam de questões associadas ou 
mais gerais mas que contêm obrigações, processos ou meca-
nismos que podem ser utilizados na repressão ao tráfico ilícito 
de drogas por mar: Um exemplo de instrumento bilateral 
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Conforme apreciado no capítulo 5, existe uma exce-
ção à regra geral de jurisdição exclusiva do Estado de 
bandeira quando o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas aprova uma resolução ao abrigo do capítulo VII, 
que autoriza explicitamente a abordagem por navios es-
trangeiros e/ou aplica opções jurisdicionais alternativas 
relativamente a essa embarcação. Até à data, isso não 
ocorreu, especificamente, em relação ao tráfico ilícito 
de drogas por mar. No entanto, é inteiramente conce-
bível que o tráfico ilícito de drogas por mar possa, em 
algumas situações, representar uma ameaça à paz e se-
gurança internacionais ou - como no caso da pirataria 
somali - constituir um fator de intensificação de uma 
ameaça mais geral à paz e à segurança internacionais.

12.5    Como podem os crimes de 
tráfico ilícito de drogas por mar 
serem incorporados nas legislações 
penais ou processuais nacionais?

Não existe um formato ou um modo definido para a 
incorporação na legislação nacional dos crimes relacio-
nados com o tráfico ilícito de drogas por mar. Tal como 
acontece com todas as infrações penais, é fundamental 
que qualquer incorporação seja coerente com o relevante 
regime geral de direito penal e processual penal do Esta-
do, de modo a que essas infrações possam ser prontamen-
te investigadas, interpretadas e aplicadas pelos agentes da 
autoridade encarregados do controlo da aplicação do 
direito do mar e apreciadas pelos tribunais desse Estado.

Além disso, e em contraste com o crime de pirata-
ria, por exemplo, pode não ser exigido em todas as 

circunstâncias um crime especificamente adaptado ao 
tráfico ilícito de drogas por mar. Por exemplo, se um 
Estado pode instaurar um processo relativamente ao 
crime geral de “transporte de drogas”, mas tem também 
um enquadramento jurisdicional separado que inclui os 
navios que arvoram a sua bandeira e/ou seus nacionais, 
onde quer que estejam fisicamente localizados num de-
terminado momento, então poderá seguramente julgar 
a conduta decorrente do apresamento em águas interna-
cionais de uma embarcação envolvida em tráfico ilícito 
de drogas.

De igual forma, um nexo de facto, especificamen-
te relacionado com o tráfico ilícito de drogas por mar, 
poderia permitir a instauração de processos criminais 
em relação em resultado de legislações que não vi-
sam a sua aplicação específica a crimes de droga. Por 
exemplo, a paragem e o apresamento de uma embar-
cação suspeita de tráfico ilícito de drogas por agentes 
autorizados de controlo da aplicação do direito do 
mar em águas internacionais também pode vir a ser-
vir de apoio à acusação, de acordo com as leis mais 
gerais do crime organizado, como a corrupção ou o 
branqueamento de capitais. É crucial que a ocorrência 
da conduta em águas internacionais não seja sempre 
encarada como uma barreira jurisdicional. Em muitos 
dos casos que envolvem o tráfico ilícito de drogas por 
mar, existem outras bases de jurisdição disponíveis, 
para além da nacionalidade do Estado de bandeira do 
navio. Estas outras bases alternativas podem incluir a 
nacionalidade dos criminosos ou os efeitos da condu-
ta criminosa sobre o Estado que busca agir, tal como 
ser o Estado de destino das drogas ilícitas.
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QUESTÕES FUNDAMENTAIS

A Convenção das Nações Unidas Contra a Criminalidade Organizada Transnacional  
é complementada pelo Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via 
Terrestre, Marítima e Aérea. O Protocolo é o principal tratado internacional aplicável  
ao tráfico de migrantes.

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) fornece a estrutura 
básica para a aplicação da Convenção Contra a Criminalidade Organizada Transnacional 
e o seu Protocolo contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por mar, e estabelece as bases  
da jurisdição para ações de controlo da aplicação do direito do mar.

Os migrantes traficados por mar enfrentam perigos específicos devido à natureza  
do tráfico por mar. Muitas vezes, as operações de controlo da aplicação do direito 
do mar e as operações de resgate sobrepõem-se na resposta a casos de tráfico de 
migrantes. As operações de resgate, regidas pela UNCLOS, a Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo de 1979 (Convenção SAR) e a Convenção 
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar de 1974 (Convenção SOLAS), 
devem ter precedência sobre outras ações de controlo da aplicação do direito do mar.

O quadro jurídico-internacional aplicável ao tráfico de migrantes não visa os migrantes, 
mas sim os autores do crime: os traficantes de migrantes.

Nenhum tratado multilateral existente permite, sem o consentimento do Estado  
de bandeira, a abordagem de um navio de bandeira estrangeira suspeito de estar 
envolvido no tráfico de migrantes.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas adotou resoluções que, em situações 
particulares, autorizam um regime de interdição adicional ao quadro jurídico 
internacional aplicável ao tráfico de migrantes.



CONCEITOS-CHAVE

CONTRABANDO DE MIGRANTES/TRÁFICO DE MIGRANTES: A atuação visando facilitar a entrada 
ilegal de uma pessoa num Estado Parte do qual a pessoa não seja nacional ou residente permanente 
a fim de obter, direta ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro benefício material. 

ENTRADA ILEGAL: Atravessar fronteiras sem cumprir os requisitos necessários para uma en-
trada legal no Estado recetor.

REFUGIADOS: As pessoas que não possam ou não queiram regressar ao seu país de origem 
por receio fundado de serem perseguidas por razões de raça, religião, nacionalidade, pertença 
a determinado grupo social ou opinião política.

BENEFÍCIO FINANCEIRO: Pagamentos, subornos, recompensas, vantagens, privilégios e ser-
viços, incluindo serviços sexuais.
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INTRODUÇÃO

A questão do tráfico de migrantes por mar é uma área 
complexa do direito e do controlo da sua aplicação. As 
ações de aplicação do direito podem transformar-se em 
operações de resgate e vice-versa, e os direitos humanos 
e o direito internacional dos refugiados desempenham 
frequentemente um papel relevante na avaliação da 
resposta que pode ser dada a cada situação específica. 

Aplicam-se legislações e enquadramentos jurídicos di-
ferentes, em função de cada situação específica. Para 
além disso, a vulnerabilidade dos migrantes traficados 
significa, muitas vezes, que outras formas de atividade 
criminosa, incluindo violência, violação, roubo, rapto, 
extorsão e tráfico de pessoas, também são pertinentes 
em qualquer resposta ao tráfico de migrantes por mar.

13.1    A Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar  
e o tráfico de migrantes

A UNCLOS não aborda, diretamente, o crime de tráfico 
de migrantes. O que é diferente de crimes como a pirata-
ria e o tráfico de drogas. No entanto, através da previsão 
das regras que regem as relações e a jurisdição no mar,  
a UNCLOS fornece o contexto jurídico essencial para 
a aplicação do instrumento jurídico principal rela-
cionado com o contrabando de migrantes por mar: 

O Relatório Global do UNODC sobre o Tráfico de Pessoas, publicado em junho de 2018, encontrou provas de que, em 2016, 
existia um mínimo de 2,5 milhões de migrantes traficados para um retorno económico estimado entre os 5,5 e os 7 bilhões 
de dólares. Embora o contrabando por mar seja responsável por uma pequena parte do tráfico geral de migrantes, os pe-
rigos específicos que este acarreta tornam-no uma prioridade na resposta. Em 2017, estimou-se que 3.597 mortes foram 
causadas por afogamento no mar. O que representa 58 por cento do total de mortes de migrantes relatadas naquele ano.

“TRÁFICO DE MIGRANTES” É DISTINTO DE “TRÁFICO DE PESSOAS”

Existe uma importante diferença legal entre pessoas contrabandeadas e traficadas. O tráfico de pessoas está fora do 
escopo do presente capítulo. No entanto, para uma maior clareza, é importante destrinçar a diferença entre os dois. 
O “tráfico de pessoas” aplica-se a uma série de diferentes formas de tráfico que incluem, entre outras, exploração 
sexual, trabalho forçado, mendicância forçada e tráfico de órgãos humanos. O tráfico de pessoas é uma atividade 
criminosa com grandes lucros para os traficantes por meio da aquisição e a exploração de seres humanos por meios 
impróprios, como a força, a fraude ou o engano. O contrabando de migrantes, em contrapartida, envolve a facilitação 
da entrada ilegal de uma pessoa num Estado do qual essa pessoa não é nacional ou residente permanente, para bene-
fício financeiro ou outro benefício material. Uma diferença fundamental é que as vítimas de tráfico são consideradas 
vítimas de um crime segundo o direito internacional, enquanto os migrantes traficados não o são: eles pagam aos 
contrabandistas para facilitar a sua circulação.

o Protocolo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Mi-
grantes por Via Terrestre, Marítima e Aérea, que com-
plementa a Convenção das Nações Unidas contra a 
Criminalidade Organizada Transnacional de 2000 
(Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir 
e Punir o Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres 
e Crianças).

A UNCLOS faz isso ao prescrever quais as ações que 
podem ser tomadas pelos Estados em que espaços marí-
timos, estabelecendo a base de jurisdição para o combate 
às atividades do tráfico de migrantes por mar.
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Para uma discussão mais detalhada sobre os diferentes 
espaços marítimos deverão ser consultados os capítulos 3 
e 4 do presente Manual. De seguida, apresentamos uma 
breve revisão dos poderes do Estado costeiro nos espaços 
marítimos relevantes no tráfico de migrantes:

Águas interiores: Um Estado costeiro tem plena auto-
ridade para exercer jurisdição sobre um navio suspeito 
de tráfico de migrantes nas suas águas interiores.

Mar territorial: Um Estado costeiro tem plena autori-
dade para exercer jurisdição de controlo da aplicação do 
direito do mar em relação a um navio suspeito de tráfico 
de migrantes no seu mar territorial. A alínea g) do nº 2 
do artigo 19 da UNCLOS estipula que a passagem não 
é considerada inofensiva se ocorrer “o embarque ou de-
sembarque de qualquer produto, moeda ou pessoa com 
violação das leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de 
imigração ou sanitários do Estado costeiro”. No entanto, 
quando uma embarcação envolvida no tráfico de migran-
tes (com destino a outro Estado) apenas transite pelo 
mar territorial de um Estado diferente, sem intenção de 
desembarcar esses migrantes nesse mar territorial ou no 
território do Estado costeiro, esta conduta não pode ser 
considerada necessariamente uma violação do regime da 
passagem inofensiva. O artigo 21 da UNCLOS prevê o 
âmbito das leis e dos regulamentos do Estado costeiro re-
lativos à passagem inofensiva pelo mar territorial.

Zona contígua: um Estado costeiro pode reivindicar 
direitos adicionais de controlo da aplicação do direito do 
mar e pode agir para prevenir ou para sancionar violações 
das suas leis e regulamentos fiscais, de imigração, sanitários 
ou aduaneiros. Por exemplo, no caso do tráfico de migran-
tes por mar, é possível que um Estado costeiro possa im-
pedir a entrada de uma embarcação de tráfico no seu mar 
territorial para impedir a violação da sua lei de imigração.

Zona económica exclusiva: Um Estado costeiro não tem 
poderes específico para agir contra o tráfico de migrantes 
na sua zona económica exclusiva, uma vez que este crime 
não está relacionado com os seus recursos naturais.

Águas internacionais: A menos que uma das auto-
rizações previstas no artigo 110 (Direito de visita) da 
UNCLOS seja aplicável, ou outra exceção relevante 
(por exemplo, uma resolução do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas – consulte a seção 13.6; ou um 
acordo bilateral), a regra-padrão é que um navio auto-
rizado só pode abordar um navio suspeito do tráfico de 
migrantes em águas internacionais com o consentimen-
to do Estado de bandeira. O que é, especificamente, rea-
firmado no artigo 8º do Protocolo Adicional contra o 
Tráfico Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, Marítima 
e Aérea (ver seção 13.3). Para os fins desta parte, águas 
internacionais incluem todas as zonas marítimas além 

do mar territorial, a menos que uma zona contígua te-
nha sido reivindicada e os direitos previstos na de zona 
contígua sejam exercidos.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 98

Dever de prestar assistência

1. Todo o Estado deverá exigir do capitão de um navio 
que arvore a sua bandeira, desde que o possa fazer sem 
acarretar perigo grave para o navio, para a tripulação ou 
para os passageiros, que:

a) Preste assistência a qualquer pessoa encon-
trada no mar em perigo de desaparecer;

b) Se dirija, tão depressa quanto possível, em 
socorro de pessoas em perigo, desde que esteja 
informado de que necessitam de assistência e sempre 
que tenha possibilidade razoável de fazê-lo;

A UNCLOS também prevê um dever de prestar as-
sistência a qualquer pessoa em perigo. Isto inclui, por 
exemplo, os supostos autores de tráfico de migrantes 
e pessoas traficadas num navio sem condições de na-
vegabilidade ou emborcado. Os comandantes das em-
barcações civis, bem como os oficiais comandantes das 
embarcações estatais, devem tornar as operações de res-
gate prioritárias sobre as atuações relacionadas com o 
controlo da aplicação do direito do mar. 

Esta obrigação também está contida na Convenção 
Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no 
Mar de 1974 (Convenção SOLAS) e na Convenção In-
ternacional sobre Busca e Salvamento Marítimo de 1979 
(Convenção SAR) (ver seções 13.4 e 13.5), que definem 
os padrões mínimos relacionados com operações de 
resgate.

O dever de prestar assistência existe em todas os es-
paços marítimos.

13.2    O Protocolo Adicional contra 
o Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Via Terrestre, Marítima e Aérea, 
que complementa a Convenção das 
Nações Unidas contra a Criminalidade 
Organizada Transnacional de 2000 
(Protocolo de Tráfico de Migrantes)

A Convenção das Nações Unidas contra a Criminalida-
de Organizada Transnacional é o principal instrumento 
jurídico-internacional aplicável ao crime organizado 
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transnacional, incluindo os crimes previstos no Protoco-
lo Adicional contra o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via 
Terrestre, Marítima e Aérea. A Convenção da Criminali-
dade Organizada obriga os Estados Partes a:

(a) Criminalizar o branqueamento de capitais 
proveniente do tráfico de migrantes (artigo 6º);

(b) Adotar medidas para prever a responsabilidade 
das pessoas jurídicas pelo tráfico de migrantes (artigo 10º);

(c) Adotar medidas para estabelecer uma ampla 
aplicação jurisdicional das disposições sobre o tráfico 
de migrantes (artigo 15);

(d) Cooperar na investigação, na instauração de 
processos criminais e na apreciação em tribunal de ca-
sos relativos a tráfico de migrantes e às condutas relacio-
nadas, por meio de investigações conjuntas (artigo 19), 
assistência jurisdicional mútua (artigo 18) e extradição 
(artigo 16);

(e) Fornecer canais de comunicação e outros 
meios para a cooperação policial na investigação dos 
crimes de tráfico de migrantes (artigo 27).

De acordo com o artigo 15 da Convenção sobre a 
Criminalidade Organizada, os Estados Partes devem 
prever a jurisdição sobre os crimes previstos na Con-
venção ou pelos seus Protocolos complementares. Isto 
inclui o tráfico de migrantes.

O Protocolo de Tráfico de Migrantes é o principal 
instrumento internacional aplicável ao tráfico de mi-
grantes. O seu objetivo é prevenir e combater o tráfico 
de migrantes, protegendo, ao mesmo tempo, os direitos 
das pessoas traficadas. Como o Protocolo complemen-
ta a Convenção sobre a Criminalidade Organizada,  
as disposições da Convenção aplicam-se a todos os cri-
mes estabelecidos de acordo com o Protocolo, desde 
que certas condições sejam satisfeitas: que o crime seja 
transnacional e que seja cometido por um grupo crimi-
noso organizado. Ao ratificar o Protocolo, os Estados 
reconhecem a necessidade de fomentar e intensificar 
uma estreita cooperação internacional para combater o 
tráfico de migrantes.

A Parte II do Protocolo trata, especificamente, do 
tráfico de migrantes por mar, sendo tratada com maior 
pormenor na seção 13.3.

Definições
Tráfico de migrantes e entrada ilegal: O Artigo 3º do Pro-
tocolo define o tráfico de migrantes e a entrada ilegal:

Em geral, os elementos do tráfico de migrantes no 
âmbito do Protocolo são:

(a) Uma atuação para facilitar a entrada ilegal de 
uma pessoa

(b) Para ou num Estado do qual essa pessoa não 
seja nacional ou residente permanente

(c) Para obter um benefício financeiro ou outro 
benefício material.

É importante notar que esta definição, ao incluir o ele-
mento do benefício financeiro ou qualquer outro benefí-
cio material, não estende a responsabilidade às ações de 
pessoas que ajudam os migrantes a obterem entrada ilegal 
por motivos puramente altruístas ou com base em laços 
familiares próximos. Um benefício financeiro ou outro be-
nefício material deve ser interpretado de uma forma am-
pla para incluir pagamentos, subornos, recompensas, van-
tagens, privilégios e serviços, incluindo serviços sexuais.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 15

Jurisdição

1. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas neces-
sárias para estabelecer a sua competência jurisdicional 
em relação às infrações estabelecidas nos artigos 5º, 6º, 
8º e 23º da presente Convenção, nos seguintes casos:

a) Quando a infração for cometida no seu território; ou

b) Quando a infração for cometida a bordo de um 
navio que arvore o seu pavilhão ou a bordo de uma aerona-
ve matriculada em conformidade com o seu direito inter-
no no momento em que a referida infração for cometida.

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 4º da presente 
Convenção, um Estado Parte poderá igualmente 
estabelecer a sua competência jurisdicional em relação 
a qualquer destas infrações nos seguintes casos:

a) Quando a infração for cometida contra um dos 
seus cidadãos;

b) Quando a infração for cometida por um dos seus 
cidadãos ou por uma pessoa apátrida residente habitual-
mente no seu território; ou

c) Quando a infração for:

(i) Uma das previstas no nº 1 do artigo 5º 
da presente Convenção e for praticada fora 

do seu território, com a intenção de co-
meter, no seu território, um crime grave;

(ii) Uma das previstas na subalínea ii) 
da alínea b) do nº 1 do artigo 6º da pre-
sente Convenção e for praticada fora do 
seu território com a intenção de come-
ter, no seu território, uma das infrações 
enunciadas nas subalíneas i) ou ii) da alí-
nea a) ou i) da alínea b) do nº 1 do artigo 
6º da presente Convenção.
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Navio: O Artigo 3º do Protocolo de Tráfico de Mi-
grantes também define “navio”.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR 
VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL À CONVENÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 3º

Definições

Para efeitos do presente Protocolo:

a) Por «introdução clandestina de migrantes» 
entende-se o facilitar da entrada ilegal de uma pessoa 
num Estado Parte do qual essa pessoa não é nacional ou 
residente permanente com o objetivo de obter, direta 
ou indiretamente, um benefício financeiro ou outro 
benefício material;

b) Por «entrada ilegal» entende-se a passagem 
de fronteiras sem preencher as condições necessárias 
para a entrada legal no Estado de acolhimento;

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR 
VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL À CONVENÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 3º

Definições

Para efeitos do presente Protocolo: 

d) Por «navio» entende-se todo o tipo de embarca-
ção, incluindo embarcações sem calado e hidroaviões, 
utilizados ou que possam ser utilizados como meio de 
transporte sobre a água, com exceção dos navios de 
guerra, navios auxiliares da armada ou outras embarca-
ções pertencentes a um governo ou por ele exploradas, 
desde que sejam utilizadas exclusivamente por um ser-
viço público não comercial.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR 
VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL À CONVENÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 6º

Criminalização

1. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas e 
outras que considere necessárias para estabelecer como 
infrações penais, quando praticadas intencionalmente e 
de forma a obter, direta ou indiretamente, um benefício 
financeiro ou outro benefício material:

a) A introdução clandestina de migrantes;

b) Os seguintes atos quando praticados com o obje-
tivo de possibilitar a introdução clandestina de migrantes:

(i) Elaborar um documento de viagem 
ou de identidade fraudulento; 

(ii) Obter, fornecer ou possuir tal docu-
mento;

c) Permitir que uma pessoa que não é nacional 
ou residente permanente permaneça no Estado em 
causa sem preencher as condições necessárias para 
permanecer legalmente no Estado através dos meios 
referidos na alínea b) do presente número ou de qual-
quer outro meio ilegal.

2. Cada Estado Parte adotará também as medidas 
legislativas e outras que considere necessárias para 
estabelecer como infrações penais:

a) Sem prejuízo dos conceitos fundamentais do seu 
sistema jurídico, a tentativa de cometer uma infração esta-
belecida em conformidade com o nº 1 do presente artigo;

b) A participação como cúmplice numa infração 
estabelecida em conformidade com as alíneas a), b), 
subalínea i), ou c) do nº 1 do presente artigo e, sem 
prejuízo dos conceitos fundamentais do seu sistema 
jurídico, a participação como cúmplice numa infração 
estabelecida em conformidade com a alínea b), subalí-
nea ii), do nº 1 do presente artigo;

c) A organização ou a determinação de outras 
pessoas para a prática de uma infração em conformida-
de com o n.º 1 do presente artigo.

3. Cada Estado Parte adotará as medidas legislativas 
e outras necessárias para considerar como circunstân-
cias agravantes das infrações estabelecidas em confor-
midade com as alíneas a), b), subalínea i), e c) do nº 1 

O Artigo 6º criminaliza o tráfico de migrantes e os 
crimes relacionados, como permitir que uma pessoa 
permaneça num Estado da qual não é nacional através 
de meios ilegais, apresentar ou obter um documento 
fraudulento de viagem ou de identidade para obter um 
benefício financeiro ou material. A criminalização do 
tráfico de migrantes é a principal obrigação dos Estados 
Partes do Protocolo. O Protocolo exige ainda que os Es-
tados criminalizem a tentativa e a cumplicidade e, em 
certos casos, prevê circunstâncias agravantes.

Uma embarcação “envolvida” no tráfico de migran-
tes deve ser abrangida quer pelo envolvimento direto 
(transporte do migrante) quer pelo envolvimento in-
direto (naves-mãe ou embarcações de apoio). A ideia 
anterior fica confirmada pelas notas interpretativas da 
Convenção sobre o Crime Organizado e seus Protoco-
los (A/55/383/Add.1, para. 102).

Infrações nos termos do Protocolo
O Artigo 4º do Protocolo exorta os Estados Partes a 
prevenir, investigar e processar o tráfico de migrantes, 
protegendo os direitos das pessoas que tenham sido ob-
jeto desses crimes.
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Várias disposições do Protocolo refletem os padrões e 
as normas internacionais de direitos humanos, em parti-
cular os direitos fundamentais à vida e à liberdade contra 
a tortura e o tratamento desumano. A este respeito, o nº 
3 do artigo 6º estipula que a violação destes direitos deve 
ser considerada, no mínimo, como uma circunstância 
agravante na legislação nacional. A importância da prote-
ção dos direitos dos migrantes também está refletida nos 
artigos 4º, 5º, 9º, 16 e 19, conforme será discutido a seguir.

O Protocolo não usa o termo “vítimas” para se referir a 
migrantes, mas sim “pessoas que foram objeto de tais cri-
mes”. O artigo 5º do Protocolo estabelece que os migrantes 
não serão passíveis de processo criminal pelo simples fato 
de serem objeto das condutas estabelecidas no artigo 6º.

No entanto, o Protocolo não impede que os Estados 
responsabilizem os migrantes por outros crimes, como, 
por exemplo, fraude de documentos (ver nº 4 do artigo 
6º do Protocolo).

13.3    Parte II do Protocolo contra  
o Tráfico Ilícito de Migrantes por Via 
Terrestre, Marítima e Aérea: tráfico  
de migrantes por mar

A Parte II do Protocolo trata, concretamente, do tráfico 
de migrantes por mar. O artigo 7º apela à cooperação 

do presente artigo e, sem prejuízo dos conceitos funda-
mentais do seu sistema jurídico, das infrações estabe-
lecidas em conformidade com as alíneas b) e c) do nº 2 
do presente artigo:

a) Pôr em perigo ou ameaçar pôr em perigo as 
vidas e a segurança dos migrantes em causa; ou

b) O tratamento desumano ou degradante desses 
migrantes, incluindo a sua exploração.

4. Nenhuma disposição do presente Protocolo impedi-
rá um Estado Parte de tomar medidas contra uma pes-
soa cuja conduta constitua uma infração nos termos do 
seu direito interno.

entre os Estados Partes e reforça a ligação entre o Proto-
colo e a UNCLOS, uma vez que sublinha o requisito de 
os Estados Partes cooperarem em conformidade com o 
direito internacional do mar.

Medidas a serem tomadas pelos Estados  
de intercetação
O artigo 8º estabelece as medidas à disposição dos 
Estados na resposta ao tráfico de migrantes por mar. Este 
destina-se a facilitar a cooperação entre os Estados Partes 
na aplicação do direito do mar, definindo, com clareza, 
as ações de controlo da aplicação do direito do mar que 
podem ser tomadas em relação ao tráfico de migrantes 
envolvendo navios de outro Estado Parte. Conforme des-
crito no artigo 8º, o Estado de bandeira pode autorizar 
um Estado Parte requerente a abordar, revistar e “tomar 
as medidas apropriadas” em relação a um navio suspeito 
de tráfico de migrantes que arvore a sua bandeira.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 5º

Responsabilidade penal dos migrantes

Os migrantes não estarão sujeitos a procedimentos 
criminais nos termos do presente Protocolo pelo facto 
de terem sido objeto dos atos enunciados no artigo 6º 
deste Protocolo.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 7º

Cooperação

Os Estados Partes cooperarão na medida do possível 
para prevenir e reprimir a introdução clandestina de 
migrantes por via marítima, em conformidade com o 
direito internacional do mar.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 8º

Medidas contra a introdução clandestina de migrantes 
por via marítima

[...]

2. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis para 
suspeitar que um navio que exerce a liberdade de navega-
ção em conformidade com o direito internacional e arvora 
o pavilhão ou exibe sinais de matrícula de outro Estado 
Parte está a ser utilizado para introduzir clandestinamen-
te migrantes por via marítima pode notificar o Estado do 
pavilhão, solicitar a confirmação do registo da matrícu-
la e, se este se confirmar, solicitar autorização a esse 
Estado para tomar as medidas apropriadas relativamente 
ao navio. O Estado do pavilhão pode, designadamente, au-
torizar o Estado requerente a:

a) Entrar a bordo do navio;
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O artigo 9.º sujeita as medidas previstas no artigo 8.º a 
um conjunto detalhado de salvaguardas, reconhecendo a 
natureza inalienável dos direitos humanos fundamentais. 
O nº 1 do artigo 9º exige que os Estados Partes garantam 
a segurança e o tratamento humano das pessoas a bor-
do. Este artigo também exige que os Estados tenham em 
consideração direitos e interesses adicionais, como a se-
gurança do navio e da sua carga, os interesses comerciais 
e jurídicos do Estado de bandeira ou de qualquer outro 
Estado interessado, bem como o meio ambiente. O nº 2 
do artigo 9º estabelece ainda a obrigação de indemnizar 
o navio se os motivos da abordagem, das buscas ou outras 
medidas se revelarem improcedentes.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 9º

Cláusulas de proteção

1. Quando um Estado Parte tomar medidas contra 
um navio em conformidade com o artigo 8º do presen-
te Protocolo:

a) Deverá garantir a segurança e o tratamento 
humano das pessoas a bordo;

b) Deverá ter devidamente em conta a necessidade 
de não pôr em perigo a segurança do navio ou da sua carga;

c) Deverá ter devidamente em conta a necessi-
dade de não prejudicar os interesses comerciais ou os 
direitos do Estado do pavilhão ou de qualquer outro 
Estado interessado;

d) Deverá assegurar que, consoante os meios 
disponíveis, quaisquer medidas tomadas em relação 
ao navio sejam ecologicamente razoáveis.

2. Se os motivos das medidas tomadas em conformida-

O Protocolo não limita o exercício dos poderes de 
busca marítima apenas a navios de guerra e a aerona-
ves militares. É permitido aos legisladores nacionais 
estenderem estes poderes a qualquer funcionário ou 
entidade com poderes adequados para fazer cumprir o 
direito. Todavia, o nº 4 do artigo 9º exige que quaisquer 
embarcações, navios ou aeronaves usadas para esse fim 
devem estar claramente sinalizados e serem identifica-
dos como estando ao serviço do governo e autorizados 
para os efeitos relevantes neste domínio.

O artigo 16 do Protocolo estipula deveres adicionais 
para os Estados que intercetam migrantes no mar. Es-
tas disposições aplicam-se tanto durante as operações 
marítimas de controlo da aplicação do direito do mar 
como durante as operações de resgate.

b) Revistar o navio; e

c) Se forem encontradas provas de que o navio 
está a ser utilizado para introduzir clandestinamen-
te migrantes por via marítima, tomar as medidas que 
considere apropriadas relativamente ao navio, às pes-
soas e à carga que se encontrem a bordo, nos termos 
em que foi autorizado pelo Estado do pavilhão.

3. Um Estado Parte que tenha tomado qualquer me-
dida em conformidade com o nº 2 do presente artigo 
deverá informar imediatamente o Estado do pavilhão 
em causa sobre os resultados das referidas medidas.

4. Um Estado Parte deverá responder imediatamente 
a qualquer pedido de outro Estado Parte com vista a de-
terminar se um navio que invoca o registo da matrícula 
neste Estado ou arvora o seu pavilhão está autorizado a 
fazê-lo, bem como a um pedido de autorização efetuado 
em conformidade com o nº 2 do presente artigo. [...]

de com o artigo 8º do presente Protocolo se revelarem 
infundados, o navio deverá ser indemnizado por qualquer 
eventual prejuízo ou dano, desde que não tenha pratica-
do nenhum ato que tenha justificado a medida tomada.

3. Qualquer medida que seja tomada, adotada ou apli-
cada em conformidade com o presente capítulo deverá 
ter devidamente em conta a necessidade de não preju-
dicar ou afetar:

a) Os direitos e obrigações dos Estados costeiros 
e o exercício da sua jurisdição em conformidade com o 
direito internacional do mar; ou

b) O poder do Estado do pavilhão de exercer ju-
risdição e controlo relativamente às questões adminis-
trativas, técnicas e sociais relacionadas com o navio.

4. Qualquer medida tomada no mar, em conformida-
de com o disposto no presente capítulo, será executada 
apenas por navios de guerra ou aeronaves militares ou 
por outros navios ou aeronaves devidamente autoriza-
dos para esse efeito que ostentem sinais claros e identi-
ficáveis como estando ao serviço do Estado.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 16

Medidas de proteção e de assistência

1. Ao aplicar o presente Protocolo, cada Estado Parte 
deverá adotar, em conformidade com as obrigações que 
lhe incumbem nos termos do direito internacional, todas 
as medidas apropriadas, incluindo as medidas legislati-
vas que considere necessárias, a fim de preservar e pro-
teger os direitos das pessoas que foram objeto dos atos 
estabelecidos no artigo 6º do presente Protocolo, que 
lhes são reconhecidos pelo direito internacional aplicá-
vel, especialmente o direito à vida e o direito a não ser 
submetido a tortura ou a outras penas ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes.
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Quando os migrantes não são intercetados no âmbito 
de uma operação de resgate, ainda assim o seu desembar-
que deve cumprir o artigo 16 do Protocolo do Tráfico de 
Migrantes. Devolver migrantes a um lugar onde possam 
ser submetidos a tortura ou a outros tratamentos ou pe-
nas cruéis, desumanas ou degradantes seria uma violação 
dos seus direitos humanos e do Protocolo.

Direitos humanos e cláusula de salvaguarda
A proteção dos direitos humanos dos migrantes é um 
aspeto importante do Protocolo, e as operações de 
controlo de aplicação do direito do mar e as opera-
ções de resgate devem atuar em conformidade com 
os padrões internacionais de direitos humanos apli-
cáveis e os instrumentos internacionais e regionais de 
direitos humanos.

O artigo 19 reitera obrigações que existem, indepen-
dentemente, do Protocolo, tais como a não-devolução e 
a não discriminação.

A não-devolução é um dever segundo o direito 
internacional consuetudinário, estando prevista no 
artigo 33 da Convenção relativa ao Estatuto dos Re-
fugiados de 1951, que proíbe os Estados Partes de “ex-
pulsar ou retornar (“refouler”) um refugiado [...] para 
as fronteiras de territórios onde a sua vida ou a sua li-
berdade seriam ameaçadas devido à sua raça, religião, 
nacionalidade, pertença a um determinado grupo so-
cial ou opinião política.”

As pessoas resgatadas têm direito a desembarcar 
num “local seguro”. Para cumprir as obrigações de di-
reitos humanos e o artigo 16 do Protocolo, deve ser 
realizada, caso a caso, uma pesquisa do local de desem-
barque mais apropriado. A Organização Marítima Inter-
nacional emitiu orientações a esse respeito.

2. Cada Estado Parte deverá adotar as medidas apropria-
das para conceder aos migrantes uma proteção adequa-
da contra a violência que lhes possa ser infligida tanto por 
pessoas como por grupos pelo facto de terem sido objeto 
dos atos enunciados no artigo 6º do presente Protocolo.

3. Cada Estado Parte deverá conceder uma assistência 
adequada aos migrantes cuja vida ou segurança tenham
sido postas em perigo pelo facto de terem sido objeto dos 
atos estabelecidos no artigo 6º do presente Protocolo.

4. Ao aplicar as disposições do presente artigo, os 
Estados Partes deverão ter em conta as necessidades 
específicas das mulheres e das crianças.

5. No caso de detenção de uma pessoa que foi objeto 
dos atos estabelecidos no artigo 6º do presente Protoco-
lo, cada Estado Parte deverá dar cumprimento às obri-
gações que lhe incumbem nos termos da Convenção de
Viena sobre as Relações Consulares, quando aplicável,
incluindo a obrigação de informar sem demora a pessoa
em causa sobre as disposições relativas à notificação e
comunicação aos funcionários consulares.

RESOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MARÍTIMA INTERNACIONAL  
MSC.167 (78): MEDIDAS E PROCEDIMENTOS PARA  
O TRATAMENTO DE PESSOAS RESGATADAS NO MAR  
(NÃO VINCULATIVO)

Lugar seguro

6.12 Um local seguro é um [...] local onde as opera-
ções de resgate se consideram encerradas. É também 
um lugar onde a segurança da vida dos sobreviventes 
não está mais ameaçada e onde as suas necessidades 
humanas básicas (como alimentação, abrigo e necessi-
dades médicas) podem ser atendidas.

Além disso, é um lugar a partir do qual os procedimen-
tos de transporte podem ser feitos para o próximo local 
ou para o destino final dos sobreviventes.

[...]

6.14 Um local seguro pode ser em terra, ou pode ser 
a bordo de uma unidade de resgate ou outro navio ou 
uma instalação adequada no mar que pode servir como 
um local de segurança até que os sobreviventes sejam 
desembarcados no seu próximo destino.

6.15 As Convenções, conforme modificadas, indicam 
que a entrega num local seguro deve levar em consi-
deração as circunstâncias particulares do caso. Estas 
circunstâncias podem incluir fatores como a situação a 
bordo do navio que está a ajudar, as condições no local, 
as necessidades médicas e a disponibilidade de trans-
porte ou outras unidades de resgate. Cada caso é um 
caso, e a seleção de um local seguro deve ter em consi-
deração uma variedade de fatores importantes.

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 19

Cláusula de salvaguarda

1. Nenhuma disposição do presente Protocolo prejudi-
cará outros direitos, obrigações e responsabilidades dos 
Estados e das pessoas por força do direito internacional,
incluindo o direito internacional humanitário e o direito 
internacional relativo aos direitos humanos e, em particu-
lar, na medida em que sejam aplicáveis, a Convenção Re-
lativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 e o seu Protocolo 
de 1967 e o princípio da não-devolução neles consagrado.

2. As medidas constantes do presente Protocolo serão 
interpretadas e aplicadas de forma que as pessoas que 
tenham sido objeto dos atos estabelecidos no artigo 6º 
do presente Protocolo não sejam discriminadas. A in-
terpretação e aplicação das referidas medidas estarão 
em conformidade com os princípios de não discrimina-
ção internacionalmente reconhecidos.
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O artigo 1º da Convenção sobre o Estatuto dos Refu-
giados define “refugiados”, em suma, como aquelas pes-
soas que não podem ou não querem regressar ao seu país 
de origem, devido ao receio fundado de serem persegui-
dos por razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a 
um determinado grupo social ou opinião política. (veja 
o artigo 1º da Convenção para a definição completa).

A avaliação do estatuto de refugiado de uma pessoa que 
pretende obter esse estatuto (conhecido como requerente 
de asilo) têm de ser efetuadas pelas autoridades compe-
tentes. A realização dessa avaliação não deve impedir ou 
atrasar o requerente de asilo de chegar a um local seguro.

13.4    A Convenção Internacional 
sobre Busca e Salvamento Marítimo 
de 1979 (Convenção SAR)

Os Estados são obrigados a prestar assistência básica 
a quem se encontre em perigo no mar. Esta assistência 

tem prioridade sobre a investigação de crimes e os 
procedimentos para avaliar a condição de refugiado. 
Assistência básica significa garantir que os migrantes 
estejam seguros e que o fornecimento de assistência 
médica, alimentação, água, roupas, acomodação ou 
qualquer outra necessidade imediata seja atendida. 
Isto é aplicável durante as operações de controlo da 
aplicação do direito do mar e as operações de resgate 
e está refletido nos capítulos 1 e 2 do anexo à Con-
venção SAR e no artigo 16 do Protocolo do Tráfico 
de Migrantes.

Alguns traficantes de migrantes tem explorado a 
obrigação dos Estados Partes realizarem operações 
de resgate, e confiam nessas operações de resgate 
para a etapa final da operação de tráfico, ou seja, a 
chegada ao território do Estado de destino. Em algu-
mas jurisdições, a exploração da operação de resgate 
pela organização criminosa é considerada parte da 
prática do crime.

com crises, regimes especiais de interdição em águas 
internacionais. Por exemplo, a resolução 2240 (2015) 
do Conselho de Segurança, ampliada pelas resoluções 
2312 (2016) e 2380 (2017), foi adotada como resposta 
à perda maciça de vidas de migrantes e pessoas trafica-
das nas operações de tráfico no Mar Mediterrânico.

13.5    A Convenção Internacional para 
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar 
de 1974 (Convenção SOLAS)

A Convenção SOLAS aplica-se, no caso de operações de 
resgate, ao tráfico de migrantes. O regulamento 33 do 
capítulo V da Convenção SOLAS reflete o artigo 98 da 
UNCLOS sobre a obrigação dos comandantes de em-
barcações de conduzirem operações de resgate quando a 
segurança no mar estiver em perigo, independentemente 
dos migrantes estarem provavelmente indocumentados.

13.6    Resoluções do Conselho  
de Segurança

Além do quadro jurídico-internacional aplicável ao 
tráfico de migrantes, o Conselho de Segurança das 
Nações Unidas pode estabelecer, quando confrontado 

EXEMPLO: TRIBUNAL DE CATÂNIA (ITÁLIA)

PROC. NR 675/2016 R.I.M.C.

(Trecho do resumo publicado no portal do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Partilha de Recursos 
Eletrónicos relativos a Leis e Crime (Portal SHERLOC))

A intervenção das autoridades nacionais [sob a forma de uma operação de busca e salvamento no mar] ocorreu no âmbito 
do plano criminoso concebido pelo grupo criminoso organizado. A partir do momento que as autoridades têm conheci-
mento das condições precárias em que os migrantes viajam, têm a [...] obrigação nacional e internacional de agir e tentar 
resgatar os migrantes em perigo. Nesse sentido, as autoridades atuam em estado de necessidade (de forma a prevenir um 
dano maior, ou seja, a morte de migrantes). Os migrantes são utilizados pelo grupo criminoso organizado para garantir a 
concretização do objetivo último do plano criminoso em solo italiano. Assim, a jurisdição italiana é acionada, evitando uma 
lacuna de impunidade e dando cumprimento, entre outros, ao artigo 5º da Convenção sobre a Criminalidade Organizada.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A SALVAGUARDA DA VIDA 
HUMANA NO MAR DE 1974

CAPÍTULO V, REGRA 33 (1)

Mensagens de perigo: obrigações e procedimentos

1. O comandante de um navio no mar que esteja em con-
dições de prestar assistência, ao receber informações de 
qualquer fonte de que estão pessoas em perigo no mar, é 
obrigado a proceder ao seu socorro, o mais rapidamente 
possível, informando-os, se tiver essa possibilidade, do
serviço de busca e salvamento que o navio está a realizar.
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Esta série de resoluções do Conselho de Segurança 
atuam como instrumentos jurídicos internacionais 
complementares destinados a responder ao tráfi-
co de migrantes e condutas relacionadas no Mar 
Mediterrânico. Essas resoluções autorizam os Esta-
dos Membros a inspecionar embarcações em alto 
mar, ao largo da costa da Líbia, em casos em que os 
Estados tivessem motivos razoáveis para suspei-
tar que essas embarcações estavam a ser utilizadas 
para o tráfico de migrantes ou para o tráfico de se-
res humanos da Líbia. O que poderia ser feito sem 
o consentimento do Estado de bandeira, embora os  
Estados Membros fossem convidados a desenvolver 
esforços de boa-fé para obter o consentimento do Es-
tado de bandeira, antes de usar a sua jurisdição para 
inspecionar o navio, em conformidade com o esta-
belecido na Resolução 2240 (2015) do Conselho de 
Segurança. Os Estados Membros foram ainda auto-
rizados a apresar e a dispor de navios e outros bens 
que foram confirmados, através de inspeção, terem 
sido utilizados para o tráfico de migrantes ou tráfico 
de seres humanos. A jurisdição prevista na resolução 
2240 (2015) do Conselho de Segurança é geralmente 
entendida como aplicável a ações de controlo da apli-
cação do direito do mar. A resolução não fornece uma 
orientação específica sobre o estabelecimento de juris-
dição em relação à instauração de processo criminal.

O parágrafo 9 da resolução 2240 (2015) do 
Conselho de Segurança apela a todos os Estados de 
bandeira que realizam inspeções e interdições nos 
termos da resolução, a cooperar e manter os Estados 
de bandeira informados sobre as ações tomadas em 
relação às suas embarcações. Por sua vez, os Estados 
de bandeira que recebem essas solicitações devem, de 
forma rápida e oportuna, fazer a sua análise e dar uma 
resposta.

RESOLUÇÃO 2240 DO CONSELHO DE SEGURANÇA (2015)

[...]

7. Decide, com vista a salvar vidas ameaçadas de mi-
grantes ou de vítimas de tráfico de pessoas a bordo das 
embarcações acima mencionadas, autorizar, nessas 
circunstâncias excecionais e específicas, por um pe-
ríodo de um ano a partir da data da adoção desta re-
solução, os Estados-Membros, agindo a nível nacional 
ou através de organizações regionais que estão empe-
nhadas na luta contra o tráfico de migrantes e o tráfico 
de seres humanos, a inspecionar em alto mar ao largo 
da costa da Líbia os navios que têm motivos razoáveis 
para se suspeitar que estão a ser usados para fazer o 
tráfico de migrantes ou tráfico de seres humanos da 
Líbia, desde que tais Estados Membros e organizações 
regionais façam esforços de boa-fé para obter o con-
sentimento do Estado de bandeira do navio antes de 
usar a autoridade indicada neste parágrafo;

8. Decide autorizar, por um período de um ano a partir 
da data de adoção desta resolução, os Estados Mem-
bros, a agir nacionalmente ou por meio de organizações 
regionais a apresar navios inspecionados sob a autori-
dade do parágrafo 7 que sejam confirmados como sendo 
usados para tráfico de migrantes ou para o trafico de 
seres humanos da Líbia, e ressalta que ações adicionais 
em relação a tais embarcações inspecionadas sob a au-
toridade do parágrafo 7, incluindo a destruição, serão 
tomadas de acordo com o direito internacional aplicável, 
tendo em devida consideração os interesses de quais-
quer terceiros que tenham agido de boa-fé ;

[...]

10. Decide autorizar os Estados Membros a agir na-
cionalmente ou por meio de organizações regionais a 
usar todas as medidas proporcionais às circunstâncias 
específicas no confronto com traficantes de migran-
tes ou traficantes de seres humanos na realização de 
atividades nos termos dos parágrafos 7 e 8 e em total 
conformidade com o direito internacional dos direitos 
humanos, conforme aplicável, ressalta que as autori-
zações nos parágrafos 7 e 8 não se aplicam a navios 
com direito à imunidade soberana nos termos do di-
reito internacional, e apela aos Estados-Membros e 
às organizações regionais que realizam atividades nos 
termos dos parágrafos 7, 8 e deste, para prevenir a se-
gurança das pessoas a bordo como prioridade máxima 
e para evitar causar danos ao meio marinho ou à segu-
rança da navegação.



CAPÍTULO 14

Atividades ilícitas relativas
a petróleo e combustível

no espaço marítimo



 

 

 

1.

2.

3.

4.

QUESTÕES FUNDAMENTAIS

As atividades ilícitas relacionadas com o petróleo e o combustível são usadas para 
financiar o crime organizado transnacional, o terrorismo, a insurgência e a militância, 
fundamentalmente porque tendem a ser atividades de baixo risco e alta recompensa, não 
sendo de alta prioridade para as entidades encarregadas de controlar a aplicação  
do direito do mar. 

Dada a procura global de combustível e o desejo universal de obter preços mais baixos, 
os grupos criminosos organizados recorrem, com frequência, a atividades ilícitas que 
envolvem hidrocarbonetos com o objetivo de comprar a fidelidade das comunidades 
locais, fornecendo combustível a preços bem abaixo do praticados no mercado.  
Nestes termos, o contrabando de combustível leva a perdas substanciais para  
os governos, em particular pela diminuição das compras de combustível, pela perda  
dos pagamentos de subsídios e pela perda da receita tributária.

Qualquer diferença no preço do combustível entre fronteiras, mesmo uma pequena 
diferença entre as fronteiras fechadas, cria um incentivo para o contrabando.  
Além disso, alguns cartéis de droga têm um interesse particular no controlo do mercado 
ilícito de combustível, tanto para abastecer o transporte das operações de tráfico quanto 
para ter um fácil acesso à gasolina que é usada na manufatura de cocaína.

O combustível adulterado, misturado com o objetivo de enganar o comprador, fazendo-o 
pagar um preço mais alto ou fazendo “render” o volume de combustível, representa  
um risco para as maquinarias, a saúde humana e o meio ambiente.



CONCEITOS-CHAVE

ARBITRAGEM: A compra de uma mercadoria numa jurisdição para numa outra jurisdição, 
com o objetivo de obter uma vantagem económica da diferença de preço 

COMBUSTÍVEL PARA REABASTECIMENTO: Combustível usado pelas embarcações, também 
conhecido por “combustível marítimo”

REABASTECIMENTO: O processo de fornecer combustível a uma embarcação 

REABASTECIMENTO ILEGAL: A venda ilegal de crude ou de petróleo refinado, sem o pagamento 
de quaisquer taxas ou direitos, principalmente quando o produto foi roubado ou contrabandeado

A JUSANTE (DOWNSTREAM): No âmbito deste capítulo, “a jusante” refere-se a produtos de 
petróleo refinados 

A MONTANTE (UPSTREAM): No âmbito deste capítulo, “a montante” refere-se a petróleo bruto 
antes de ser refinado 
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INTRODUÇÃO

O roubo, o contrabando, a adulteração e a fraude relacio-
nados com petróleo e combustível estão estimados glo-
balmente em, pelo menos, 130 bilhões de dólares por ano 
de lucro ilícito. Muitas destas atividades ilícitas relativas a 
petróleo e combustível ocorrem no espaço marítimo, sen-
do frequentes em áreas com muita instabilidade. O com-
bustível é fundamental para tudo na vida moderna, desde 
o transporte até cozinhar, o aquecimento e a refrigeração. 
Como o combustível é, geralmente, uma necessidade diá-
ria, a venda com desconto torna-se uma proposta apete-
cível. Para garantir esse desconto, algumas pessoas estão 
dispostas a violar ou contornar a lei. Existem vários fatores 
que motivam o envolvimento nessas atividades:

1. Atender às necessidades básicas de energia 
quando não é possível pagar o preço de mercado

2. Lucro para proveito pessoal
3. Lucro para obter ganho para uma empresa cri-

minosa ou um grupo terrorista
4. Controlo de combustível para uso como um 

precursor químico para a produção de drogas (as folhas 
de coca são embebidas em gasolina)

5. Controlo do combustível como forma de fide-
lização de comunidades

Estas motivações podem ser vistas num amplo es-
pectro de ações. A inovação criminosa continuará a ser 
usada para roubar e controlar o petróleo e o combustível 
enquanto o mundo estiver dependente do combustível 
para a vida diária. Continuarão a evoluir novas modalida-
des desse tipo de crime, e a seguinte lista de modalidades 
pretende ser indicativa, e não exaustiva:

1. Pirataria envolvendo roubo de carga ou de 
combustível dos tanques de combustível dos navios

2. Roubo à mão armada no mar envolvendo 
roubo de carga ou de combustível dos tanques de com-
bustível do navio

3. Roubo de instalações de armazenamento no 
mar ou em terra

4. Roubo de embarcações abandonadas
5. Roubo de combustível “restante a bordo” em 

navios-tanque após a descarga da carga
6. Roubo através dos oleodutos subaquáticos
7. Contrabando de barris, tambores, galões ou 

outros recipientes no convés de canoas, barcos de pesca, 
embarcações de recreio e iates

8. Contrabando nos porões (frequentemente mo-
dificados) de navios de pesca, de embarcações de recreio e 
de iates

9. Contrabando nos tanques de combustível 
(que são, muitas vezes. modificados) de navios de pes-
ca, de embarcações de recreio e de iates

10. Branqueamento das operações através de 
offshores para obter certificados legítimos de exportação 
de petróleo roubado

11. Transferências fraudulentas usando docu-
mentos falsificados ou modificados

12. Venda fraudulenta de combustível recuperado 
dos tanques de navios prontos para desmantelamento 

13. Fraude técnica envolvendo relatórios e fatura-
ção de uma qualidade de combustível superior ao real

14. Adulteração envolvendo a mistura com combus-
tíveis de grau inferior, outros combustíveis ou outras subs-
tâncias, incluindo água, para fazer “render” o combustível

15. Adulteração envolvendo a eliminação de sub-
produtos da refinaria, resíduos químicos e industriais e 
outros contaminantes

Diariamente, são transportados milhões de litros de 
combustível roubado ou contrabandeado por embarca-
ções - que vão de canoas a barcos de pesca, iates, navios 
de passageiros e petroleiros - causando perdas significati-
vas para os governos, em termos de despesas de compra 
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e/ou subsídios, ou receitas perdidas pela evasão aos im-
postos. Embora parte dessa atividade seja perpetrada por 
pessoas desesperadas ou com pouco aceso a energia que 
buscam satisfazer necessidades básicas ou obter salários 
de subsistência, na última década houve um aumento 
dramático nas atividades ilícitas relacionadas com hi-
drocarbonetos usados para financiar grupos criminosos 
organizados transnacionais e organizações terroristas. 
Além disso, as consequências ambientais e para a saúde 
pública, bem como o uso de combustível como forma 
de mascarar outras atividades ilícitas ou como moeda de 
troca para a compra de outros bens ilícitos, são preocu-
pações crescentes. É imprescindível que as entidades de 
controlo da aplicação do direito do mar reconheçam que 
as atividades ilícitas relacionadas com os hidrocarbone-
tos fornecem uma fonte de fundos, facilmente transferí-
vel para indivíduos ou entidades e com uma multitude de 
intenções ilícitas.

Dada a gama de possíveis atividades criminosas, en-
volvendo petróleo e combustível no espaço marítimo, 
este capítulo foi elaborado para sensibilizar os agentes 
da autoridade de controlo de aplicação do direito do 
mar sobre a importância de ter em consideração as ati-
vidades ilícitas relativas a hidrocarbonetos e de oferecer 
algumas orientações sobre o desenvolvimento de meca-
nismos para tomar medidas eficazes para combater as 
atividades ilícitas de combustível no espaço marítimo.

Em última análise, existem vários modos pelos quais 
os responsáveis pela aplicação do direito do mar podem 
exercer jurisdição relativamente a questões de petróleo 
e de combustível. Tal como os criminosos são criativos 
na execução desses crimes, as entidades de controlo da 
aplicação do direito do mar também devem ser criativas 
na perseguição desses criminosos.

14.1    Roubo

O tipo mais evidente de atividade ilícita relativa a hidro-
carbonetos é o roubo de petróleo ou de combustível. O 
roubo assume várias formas diferentes, desde o acesso in-
trusivo a oleodutos até ao sequestro de navios e ao desvio 
de combustível das instalações de armazenamento.

Leis nacionais contra roubo
A abordagem legal mais direta para lidar com o roubo 
de petróleo e de combustível é por meio de leis nacio-
nais que o proíbam. Qualquer sistema legal proíbe o 
roubo de propriedade, e roubar petróleo ou combus-
tível é ilegal, independentemente da forma como seja 
feito. Por norma, os agentes da autoridade encarregues 
da aplicação do direito do mar devem tratar o roubo de 

petróleo e de combustível como fariam com o roubo de 
qualquer outra propriedade alheia ou coisa de valor.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A PREVENÇÃO  
DA POLUIÇÃO POR NAVIOS (MARPOL), ANEXO I, CAPÍTULO 8

REGRA 41

Regras gerais sobre segurança e proteção ambiental

1. Qualquer petroleiro envolvido em operações STS 
deverá ter a bordo um plano que estabeleça como 
realizar as operações STS (Plano de Operações STS), 
o mais tardar até a data da primeira vistoria anual, 
intermédia ou de renovação do navio a ser realiza-
da em 1º de janeiro de 2011 ou depois. O Plano de 
Operações STS de um petroleiro deverá ser aprovado 
pela administração. O Plano de Operações STS deve-
rá ser escrito no idioma de trabalho do navio.

2. O Plano de Operações STS deverá ser elaborado 
tendo em conta as informações contidas nas diretrizes 
de melhores práticas para as operações STS, estabele-
cidas pela organização. O plano de Operações STS pode 
ser incorporado num Sistema de Gestão de Segurança 
existente, exigido pelo capítulo IX da Convenção Inter-
nacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 
1974, emendada, se essa exigência for aplicável ao pe-
troleiro em questão.

3. Qualquer petroleiro sujeito a este capítulo e envol-
vido em operações STS deverá cumprir o que estiver 
estabelecido no seu Plano de Operações STS.

4. A pessoa que exercer o controlo consultivo total das 
operações STS deverá estar qualificada para exercer to-
das as tarefas pertinentes, tendo em conta as qualifica-
ções contidas nas diretrizes sobre as melhores práticas 
para operações STS estabelecidas pela organização.

5. Os registos das operações STS deverão ser manti-
dos a bordo por três anos e deverão estar, prontamente, 
disponíveis para inspeção por uma Parte da presente 
Convenção.

REGRA 42

Notificação

1. Qualquer petroleiro, sujeito ao prescrito neste capítu-
lo, que planear operações STS dentro do mar territorial 
ou da zona económica exclusiva de uma Parte da presen-
te Convenção, deverá notificar aquela Parte pelo menos 
48 horas antes das operações STS programadas. Quando, 
num caso excecional, todas as informações especificadas 
no parágrafo 2 não estiverem disponíveis com uma an-
tecedência de pelo menos 48 horas, o petroleiro que for 
descarregar a carga de petróleo deverá notificar a Parte 
da presente Convenção, com uma antecedência de pelo 
menos 48 horas, de que ocorrerá uma operação STS, e 
as informações especificadas no parágrafo 2 deverão ser 
fornecidas à Parte na primeira oportunidade.

A notificação especificada no parágrafo 1 desta regra de-
verá conter pelo menos o seguinte:

1) nome, bandeira, indicativo de chamada, núme-
ro IMO e hora estimada da chegada dos petroleiros en-
volvidos nas operações STS;
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Pirataria
A pirataria é, detalhadamente, tratada no capítulo 9. 
Um dos principais impulsionadores da pirataria e do 
assalto à mão armada no mar é o roubo de petróleo 
ou de combustível. Legalmente, não existe diferença 
entre o crime de pirataria que lida com petróleo e o 
crime de pirataria sem o móbil do petróleo, mas pode 
ser aplicada outra legislação neste contexto.

Anexo I, capítulo 8, da Convenção 
Internacional para a Prevenção  
da Poluição por Navios
Em 2009, a Organização Marítima Internacional al-
terou o anexo I da Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL), acres-
centando um oitavo capítulo sobre a prevenção da 
poluição durante as transferências de navio para navio 
(STS). Como muitos ataques de pirataria com foco no 
petróleo envolvem transferências STS, tanto a mon-
tante quanto a jusante, a violação deste capítulo do 
anexo I da MARPOL oferece fundamentos jurídicos 
para processar os infratores. Esta disposição requer a 
elaboração e a manutenção de um plano de transfe-
rência STS, e de aviso com, pelo menos, 48 horas de 
antecedência ao Estado costeiro se a transferência STS 
for conduzida no mar territorial ou na zona económi-
ca exclusiva desse Estado. Em qualquer incidente de 
pirataria ou de assalto à mão armada envolvendo uma 
transferência STS, essas disposições teriam sido, em 
muitas situações, seguramente violadas.

2) data, hora e localização geográfica no início 
das operações STS planeadas;

3) se as operações STS serão realizadas com os 
navios fundeados ou em movimento;

4) tipo e quantidade de óleo;

5) duração prevista das operações STS;

6) identificação do provedor do serviço das ope-
rações STS, ou da pessoa que vai exercer o controlo 
consultivo total, e informações de contato; e

7) confirmação de que o petroleiro possui a bordo 
um Plano de Operações STS que respeita as exigências 
da Regra 41.

EXEMPLO: ARBITRAGEM DO DUZGIT INTEGRITY 

PROC. NR 675/2016 R.I.M.C.

Em março de 2013, o M/T DUZGIT INTEGRITY, um navio-tanque com bandeira maltesa, transportava petróleo bruto nas 
águas arquipelágicas de São Tomé e Príncipe quando tentou iniciar uma transferência STS com o M/T MARIDA MELISSA 
sem a autorização de São Tomé e Príncipe. A 15 de março de 2013, a guarda costeira do país apresou as duas embar-
cações, deteve os capitães, confiscou a carga e aplicou várias multas. O Malta intentou uma ação contra São Tomé e 
Príncipe no Tribunal Permanente de Arbitragem. Na Arbitragem do Duzgit Integrity, o Tribunal considerou que, embora 
as penalidades impostas por São Tomé e Príncipe fossem excessivas e desproporcionais, o navio não tinha as autori-
zações necessárias, ao abrigo das leis de São Tomé e Príncipe, para levar a cabo a transferência STS. O apresamento 
do navio estava, em conformidade, dentro da jurisdição de execução do país.

Outras leis nacionais
Além da pirataria e da legislação ambiental, outras leis na-
cionais também podem ser aplicáveis ao roubo de petróleo 
e de combustível e crimes associados. Em particular, as leis 
relativas ao manuseio ou ao comércio de recursos petrolí-
feros, bem como as leis de controlo de armas (incluindo a 
legislação de implementação do Tratado de Comércio de 
Armas e do Protocolo de Armas de Fogo à Convenção das 
Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Trans-
nacional) podem ser aplicáveis. Como o roubo com o uso 
de força envolve, muitas vezes, o uso de armas, essas armas 
podem ser obtidas em violação das normas contidas no 
Tratado de Comércio de Armas ou na Convenção sobre a 
Criminalidade Organizada, dado que essas armas podem 
também ter sido subtraídas da jurisdição do Estado em 
violação dos respetivos controlos de exportação. Visto que 
algumas formas de roubo, como o acesso intrusivo a oleo-
dutos envolvem danos à propriedade, também podem ser 
aplicadas leis contra o vandalismo ou os danos à proprie-
dade. Nos casos em que a legislação seja lacunar ou pouco 
precisa na previsão específica do roubo de combustível, 
outra legislação pode oferecer um caminho alternativo 
para combater essas atividades criminosas.

14.2    Contrabando

O contrabando de combustível é uma forma de arbitra-
gem que visa deslocar combustível de uma jurisdição 
com um preço mais baixo para uma jurisdição com um 
preço mais alto, a fim de obter um lucro por meio do di-
ferencial de preço. Sempre que houver um diferencial de 
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preço além de uma fronteira, haverá um incentivo para 
o contrabando. Mesmo uma pequena diferença pode ser 
um incentivo suficiente, desde que a operação de con-
trabando trabalhe com uma quantidade suficiente para a 
obtenção de lucro. Para este fim, os contrabandistas uti-
lizam, rotineiramente, as rotas marítimas, transportando 
o combustível em barris ou latas no convés das embarca-
ções, criando tanques nos porões ou até mesmo amplian-
do a capacidade dos próprios tanques de combustível da 
embarcação para que o excedente fique disponível para 
transferência e venda na chegada a um porto. Algumas 
operações de contrabando chegam a usar petroleiros 
construídos especificamente para essa finalidade.

Legislação alfandegária, taxas e impostos
O contrabando é proeminentemente uma forma de vio-
lação de leis alfandegárias, de evasão a e impostos e de 
fraude fiscal. Os governos que subsidiam combustíveis, 
perdem bilhões de dólares cada ano quando o combustí-
vel que subsidiam é contrabandeado para fora do país. Da 
mesma forma, os governos perdem bilhões de dólares em 
receitas por não conseguirem coletar impostos e as taxas 
sobre o combustível contrabandeado que entra no seu 
território. Embora as comunidades usufruam de algum 
benefício, por poderem comprar combustível a preços li-
geiramente reduzidos, o principal lucro é da organização 
criminosa dedicada ao contrabando.

EXEMPLO: M/T MAXIMUS

Frequentemente citado como um caso de sucesso de cooperação para a segurança marítima, o caso do M/T MAXIMUS 
mostra o potencial de cooperação no Golfo da Guiné para lidar com o roubo de petróleo e de combustível. Depois de a 
11 de fevereiro de 2016, o MAXIMUS ter sido capturado por piratas na zona económica exclusiva da Costa do Marfim, 
este Estado e os Estados do Gana, Togo, Benim, Nigéria e São Tomé e Príncipe cooperaram para rastrear o navio. No 
final, a Marinha da Nigéria imobilizou o MAXIMUS na zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, conduziu uma 
abordagem oposta, matou um dos piratas e prendeu os restantes e libertou os reféns. Como a Nigéria ainda não tinha 
a sua legislação sobre pirataria atualizada, não era possível julgar os piratas por pirataria. Em vez disso, os piratas 
foram acusados de crimes relacionados com conspiração, por estarem a lidar com produtos petrolíferos sem autori-
dade para tal e transferindo-os para outro navio, de acordo com os nº 17 dos artigos 1º e do nº 6 do artigo 3º da Lei de 
Ofensas Diversas de 2004, do artigo 15 da Lei de Branqueamento de Capitais (Proibição) de 2011, bem como pela posse 
ilegal de armas de fogo, nos termos dos artigos 3º e 8º da Lei de Armas de Fogo de 2004.

EXEMPLO

Aproximadamente três milhões de litros de combustível são contrabandeados todos os dias da Malásia, onde o preço do 
combustível é mais baixo, para a Tailândia onde o preço é relativamente alto. Grande parte desse combustível é trans-
portado em barcos de pesca modificados para transportar combustível nos seus porões, em vez de peixe. Em toda a 
Tailândia, a venda não regulamentada de combustível contrabandeado é visível à medida que, na beira das estradas, os 
vendedores oferecem aos clientes combustível a partir de garrafas de bebidas reutilizadas. Esta atividade custa ao gover-
no da Tailândia centenas de milhões de dólares em receitas fiscais e tem sido associado ao financiamento de insurgência 
no sul da Tailândia, aos lucros de grupos criminosos organizados, incluindo os grupos do Vale de Klang, a corrupção de 
alto nível e ao tráfico de pessoas e a escravidão.

Combater o branqueamento de capitais,  
o financiamento do terrorismo  
e o financiamento de ameaças
As tendências globais indicam que grupos terroristas e 
os cartéis criminosos estão a usar o comércio ilícito de 
petróleo e de combustível para financiar as suas opera-
ções. Um mecanismo para lidar com o contrabando de 
combustível é, portanto, fazer uso das leis relacionadas 
com o branqueamento de capitais, o financiamento de 
ameaças e o financiamento do terrorismo para tomar 
medidas contra os cartéis envolvidos em atividades 
ilícitas relativas a hidrocarbonetos. Ao mesmo tempo, 
seguir as rotas de contrabando de combustível pode 
ser uma abordagem útil para descobrir redes e fluxos 
financeiros ilícitos. O Grupo de Ação Financeira, um 
órgão intergovernamental de formulação de políticas 
relativas ao combate ao branqueamento de capitais 
e ao financiamento do terrorismo, emitiu Quarenta 
Recomendações para os Estados, relacionadas com 
a implementação de convenções e de normas inter-
nacionais relevantes para a elaboração de legislação 
nacional. Um instrumento internacional crucial para 
o combate ao uso ilícito de petróleo e de combustível 
no apoio à atividade terrorista é a Convenção Interna-
cional para a Eliminação do Financiamento do Terro-
rismo de 1999.
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Esta obrigação fornece um mecanismo útil para per-
seguir redes que usam atividades ilícitas relacionadas 
com o petróleo e o combustível para financiar organiza-
ções terroristas. Também pode ser usado para combater 
grupos criminosos organizados que, embora não sejam 
normalmente considerados terroristas, usam táticas 
que se enquadram nos parâmetros da Convenção.

Crime Organizado
Dado o nexo existente entre o contrabando de combus-
tível e o crime organizado transnacional, os agentes da 
autoridade encarregados do controlo da aplicação do 
direito do mar podem também recorrer ao regime e aos 
poderes previstos na Convenção da Criminalidade Or-
ganizada para responder às atividades ilícitas ligadas ao 
combustível. O artigo 5º da Convenção, em particular, 
determina que os Estados elaborem leis para criminali-
zar a participação em grupos criminosos organizados. 

Por exemplo, os contrabandistas de combustível arte-
sanal, dependendo da implementação das disposições 
que tenha sido feita na legislação nacional, podem ser 
considerados participantes numa empresa criminosa, 
conforme definida pela Convenção, se o produto do seu 
contrabando estiver, de alguma forma, vinculado a um 
grupo criminoso organizado.

O uso do contrabando de combustível para apoiar 
outras operações ilegais no mar é uma significativa 
atividade criminosa. O tráfico e a pesca ilegal, assim 
como as operações de pirataria, exigem combustível 
para as embarcações envolvidas nos crimes. Os agen-
tes da autoridade encarregados do controlo da apli-
cação do direito do mar devem, portanto, ponderar 
opções para lidar com o contrabando de combustível 
recorrendo a processos contra os contrabandistas, 
através de leis contra o auxílio e a cumplicidade de ou-
tras atividades criminosas.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA A ELIMINAÇÃO DO 
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO (1999)

ARTIGO 2º

1 - Comete uma infração, nos termos da presente Conven-
ção, quem, por quaisquer meios, direta ou indiretamente, 
ilegal e deliberadamente, fornecer ou reunir fundos com 
a intenção de serem utilizados ou sabendo que serão uti-
lizados, total ou parcialmente, tendo em vista a prática:

[...]

a) De qualquer outro ato destinado a causar a 
morte ou ferimentos corporais graves num civil ou em 
qualquer pessoa que não participe diretamente nas 
hostilidades numa situação de conflito armado, sem-
pre que o objetivo desse ato, devido à sua natureza ou 
contexto, vise intimidar uma população ou obrigar um 
governo ou uma organização internacional a praticar 
ou a abster-se de praticar qualquer ato.

EXEMPLO: CÓDIGO DE CONDUTA DO GOLFO DA GUINÉ RELATIVO À REPRESSÃO DA PIRATARIA, DO ROUBO ARMADO CONTRA NAVIOS  
E DA ATIVIDADE MARÍTIMA ILÍCITA NA ÁFRICA OCIDENTAL E CENTRAL

O Código de Conduta relativo à Repressão da Pirataria, do Roubo Armado contra Navios e da Atividade Marítima Ilícita 
na África Ocidental e Central (o Código de Conduta da Yaoundé) é um instrumento significativo que reflete a cooperação 
inter-regional contra atividades ilícitas de roubo de combustível. Este instrumento foi assinado por 25 Chefes de Estado 
em junho de 2013 e, atualmente, conta com 26 Estados signatários. A alínea d) do nº 1 do artigo 1º do Código de Conduta 
de Yaoundé define, especificamente, “crime organizado transnacional no domínio marítimo”, incluindo o “abastecimento 
ilegal de petróleo”. Embora seja um instrumento não vinculativo, o Código de Conduta da Yaoundé confere um mandato 
aos responsáveis pelo controlo da aplicação do direito do na África Ocidental e Central, ao nível de Chefes de Estado, 
para lidar com o roubo de petróleo no espaço marítimo ao nível nacional e da zona, e aos níveis regional e inter-regional.

EXEMPLO: FU YUAN YU LENG 999

O FU YUAN YU LENG 999, um grande navio refrigerado chinês, foi apresado no Equador em agosto de 2017. A bordo, 
transportava quantidades significativas de peixes ilegalmente capturados na Área Marinha Protegida das Galápagos, 
incluindo tubarões e espécies ameaçadas de extinção. Embora a operação de pesca ilícita estivesse a ser conduzida por 
embarcações estrangeiras, os contrabandistas locais transportavam combustível para as embarcações pesqueiras que 
estavam a cometer os crimes, auxiliando-os na destruição do ambiente marinho daquele património mundial. Portanto, 
estes contrabandistas locais de combustível estavam a colaborar e a encorajar operações de pesca ilegal, cometendo 
infrações ambientais, violações da Convenção do Património Mundial de 1972 e da Convenção sobre o Comércio Interna-
cional das Espécies de Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de 1973 (CITES).
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Evasão a regime de sanções
Os regimes de sanção visam geralmente o petróleo e o 
combustível. Os oceanos são um espaço atrativo para 
a evasão ao regime de sanções, uma vez que as transa-
ções de petróleo e de combustível podem ser concre-
tizadas no mar, muitas vezes fora do alcance das enti-
dades estatais de controlo da aplicação do direito do 
mar. Os agentes da autoridade encarregados da apli-
cação do direito do mar devem ter conhecimento da 
existência destes regimes de sanções e fiscalizar o seu 
cumprimento. As transferências STS com o objetivo 
de contornar as sanções, além de serem ilegais nos ter-
mos do anexo I, do capítulo 8 da MARPOL (conforme 
acima descrito), podem constituir uma infração grave 
ao abrigo do regime aplicável de sanções. Além disso, 
os Estados ou as entidades sancionadas podem estar a 
propiciar operações de contrabando em grande escala 
que, por sua vez, permitem o financiamento de outras 
atividades.

EXEMPLO

No outono de 2017, vários navios de pesca, com tanques de combustível modificados que estavam a ser usados para 
contrabandear combustível venezuelano com um preço extremamente baixo para a ilha caribenha holandesa de Aruba 
explodiram neste porto, devido ao ineficiente processo de modificação do tanque de combustível. Os resultados foram 
ameaças para a vida humana, o derramamento no meio ambiente e riscos para a navegação.

Preocupações com o meio ambiente  
e a segurança
O transporte de combustível por mar apresenta sempre 
um certo grau de risco, que se torna particularmente pro-
blemático quando esse movimento é ilegal e não regula-
mentado. Além dos perigos para a segurança em geral, um 
derramamento pode resultar em elevados danos ambien-
tais. Por exemplo, um meio utilizado no contrabando de 
combustível é aumentar os tanques de combustível da 
embarcação para transportar uma quantidade extra de 
combustível. Tem-se conhecimento de embarcações mo-
dificadas para estes fins que explodem, matando os que 
estão a bordo, derramando o combustível e criando riscos 
à navegação. Além disso, as transferências ilegais de STS, 
em violação do anexo I da MARPOL, podem também 
causar danos ambientais, uma vez que estas operações ilí-
citas são, frequentemente, conduzidas sem considerar as 
consequências ambientais e os regimes de proteção.

Atividades relacionadas com o contrabando
Uma vez que o contrabando de combustível é, frequen-
temente, levado a cabo com outras operações de contra-
bando ilícitas, uma abordagem jurídica adicional é a de 
agrupar o contrabando de petróleo e de combustível com 
outros crimes de contrabando. Por exemplo, o contraban-
do de armas, de estupefacientes, de antiguidades, de vida 
selvagem e de seres humanos estão todos adequadamente 
regulamentados pela maioria dos Estados. Portanto, am-
pliar o conjunto de atividades de contrabando fiscalizadas 
pelas entidades encarregadas da segurança marítima, é 
uma tarefa legislativa de concretização relativamente sim-
ples, na medida em que basta passar a incluir as atividades 
ilícitas de hidrocarbonetos na legislação vigente e autorizar 
as entidades com competência a realizar essas operações 
em conjunto com outras atividades de fiscalização que po-
dem também provavelmente ser prosseguidas.

14.3    Adulteração

Adulterar combustível, através da junção de variados pro-
dutos, como misturar o combustível com um outro produ-
to menos caro (até mesmo com água) é feito com o obje-
tivo de aumentar o seu volume. O combustível adulterado 

danifica a maquinaria, polui o ar e pode ser tóxico para a saú-
de humana. Depois de vendido, o combustível adulterado 
pode ter efeitos devastadores nos motores das embarcações 
e deixá-las sem energia. Além da violação das leis nacionais 
relativas à regulamentações de combustível e de fraude, 
também é uma violação das regulamentações ambientais.

Anexo VI da Convenção Internacional para a 
Prevenção da Poluição por Navios
Ao contrário da maioria das normas emitidas pela Orga-
nização Marítima Internacional, o anexo VI da MARPOL 
prevê regulamentação não apenas para navios e os proprie-
tários desses navios, mas também para os fornecedores 
de combustível para as embarcações. Este anexo procura 
estabelecer parâmetros sobre a qualidade do combustível 
utilizado nas embarcações. Um dos principais focos da 
indústria de transporte marítimo foi a transição, até 2020, 
para um combustível com teor de enxofre menor. Dada a 
mudança do limite atual de 3,5 por cento para um limite de 
0,5 por cento, é provável que, durante o período de tran-
sição, apareçam várias formas de fraude e de adulteração. 
As violações do anexo VI da MARPOL podem deixar as 
embarcações sem energia, causando incidentes graves e 
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onerosos de segurança marítima e de busca e salvamento, 
e podem conduzir a derramamentos ambientais catastrófi-
cos, bem como a perda de vidas.

14.4    Fraude

Documentos falsificados
Sofisticadas operações de contrabando em grande escala 
exigem, regra geral, documentos falsificados, mas mesmo 
em operações de pequena escala podem existir falsifica-
ções ou documentos modificados. Na movimentação de 
petróleo e de combustível são, frequentemente, empregues 
documentos alfandegários falsificados, certificados de ex-
portação, conhecimentos de embarque marítimo e mani-
festos de carga. A padronização de documentos e os docu-
mentos digitais pode ajudar neste combate. As entidades 
de controlo da aplicação do direito do mar devem estar 
familiarizadas com os documentos autênticos para com 
maior prontidão poderem reconhecer os fraudulentos.

Fraude de subsídios
Em algumas jurisdições, alguns despachantes com menos 
escrúpulos fazem “viagens de porta giratória” – entram no 
porto, recebem subsídios relativos a carregamentos de petró-
leos, saem sem descarregar e voltam para receber novamente 
esses subsídios. Registos eletrónicos em tempo real podem 
ajudar a combater esta prática, mas as entidades de contro-
lo da aplicação do direito do mar devem monitorizar esses 
movimentos de modo a impedir uma sistemática prática 
fraudulenta contra o Estado neste domínio.  

Negociação em espécie e dissimulação 
Um desafio crescente para lidar com os crimes ilícitos re-
lacionados com o petróleo e o combustível é a troca direta 
destes por outros bens ilícitos, incluindo drogas e armas. 
Esta forma de negociação é difícil de ser contrariada por-
que não envolve transações financeiras. Além disso, a per-
ceção benigna em relação ao combustível significa que os 
contrabandistas de outros bens, como drogas ou armas, 
vão por vezes poder contrabandear combustível no mes-
mo navio à vista de todos, uma vez que isso pode mascarar 
uma operação de contrabando de mais alto nível.

14.5    Outras respostas jurídicas 

Marcação
Um conjunto de Estados e de regiões implementaram 
leis de marcação do combustível, exigindo que este seja 
marcado – com um corante ou, mais efetivamente, com 
um marcador molecular – para distinguir entre o com-
bustível legítimo e o ilegítimo. Estes marcadores podem 
ajudar no mapeamento de rotas de contrabando e de 

redes ilícitas, e as leis de marcação, se devidamente apli-
cadas, podem alterar drasticamente o cálculo de risco re-
lativamente ao lucro pelos contrabandistas e ladrões. En-
cerrar instalações de distribuição e outros fornecedores 
de combustível ilícito ou adulterado pode rapidamente 
reduzir o comércio no mercado negro. Na maioria dos 
países onde a marcação molecular foi implementada os 
governos conseguiram recuperar uma parte significativa 
das receitas fiscais antes perdidas.

Monitorização 
Os mecanismos de monitorização do movimento de em-
barcações que transportam petróleo e combustível são im-
portantes para o combate às atividades ilícitas, incluindo 
as transferências ilegais de STS. Os Estados podem exigir 
que os sistemas de identificação automática permaneçam 
ativados nos seus espaços marítimos e as entidades de con-
trolo da aplicação do direito do mar devem fazer cumprir 
com regularidade essa exigência. Para os navios que não 
são legalmente obrigados a usar um sistema de identifica-
ção automática, devido à sua tonelagem de acordo com os 
regulamentos existentes, os Estados podem considerar um 
meio alternativo de rastreamento. Para além disso, os Esta-
dos devem antecipar os prováveis esforços dos criminosos 
para evitar o seu rastreio. Quaisquer brechas ou lacunas 
nos requisitos ou nos regulamentos relacionados com a 
monitorização podem criar novas oportunidades de crime.

Controlo pelo Estado do Porto
O Estado do Porto tem substanciais poderes para lidar com 
atividades ilícitas relacionadas com petróleo e combustí-
vel. Por exemplo, as regulamentações sobre os separadores 
de água com óleo atribuem, há muito tempo, poderes ao 
Estado do porto de fazer cumprir obrigações ambientais. 
Diários de bordo falsificados também podem estar na base 
de processos judiciais relativos a operações ilícitas de pe-
tróleo, sendo que penalidades cíveis pesadas têm tido um 
efeito dissuasor. As medidas de controlo pelo Estado do 
porto poderiam ser expandidas para responder ao conjun-
to crescente de atividades ilícitas relativas ao petróleo e ao 
combustível no espaço marítimo, particularmente as rela-
cionadas com o crime organizado e o terrorismo.

Regulamentos de reabastecimento
No caso do M/V VIRGINIA G, o Tribunal Internacional 
do Direito do Mar concluiu que os Estados costeiros têm 
competência para regular o reabastecimento dentro da sua 
ZEE, quando esse abastecimento estiver relacionado com 
operações de pesca ilegal. Embora o Estado costeiro tenha 
jurisdição para controlar a execução, a extensão dessa atua-
ção deve ser limitada ao necessário para sancionar o não-
-cumprimento e para impedir atividades futuras.
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Navios sem
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QUESTÕES FUNDAMENTAIS

Todos os navios devem ter uma nacionalidade. Os navios têm a nacionalidade do Estado 
cuja bandeira estão autorizados a arvorar (“Estado de bandeira”), que é o Estado  
de registo do navio. A jurisdição do Estado de bandeira é a jurisdição principal que opera 
a bordo de qualquer navio que arvore, legalmente, a bandeira desse Estado. Os Estados 
sem litoral também podem ser Estados de bandeira.

O princípio basilar é o de que qualquer Estado (o “terceiro Estado”, ou para os fins deste 
capítulo, o “Estado de abordagem”) que deseja abordar e/ou, de outra forma, invocar 
jurisdição de execução sobre uma embarcação com bandeira de outro Estado em alto 
mar, deverá obter previamente permissão do Estado de bandeira antes de o fazer.  
Em outros espaços marítimos, o Estado costeiro pode exercer jurisdição desde que em 
conformidade com as disposições pertinentes da Convenção das Nações Unidas sobre  
o Direito do Mar (UNCLOS).

No entanto, em certas circunstâncias em que a nacionalidade de uma embarcação  
é desconhecida, incerta, suspeita ou inexistente, os Estados podem exercer os seguintes 
direitos sobre a embarcação suspeita em todos os espaços marítimos além dos limites 
externos dos mares territoriais (ou seja, em águas internacionais):

(a) O direito de aproximação, isto é, o direito de proceder à identificação  
da nacionalidade da embarcação sem interferir com a sua navegação ou exercer 
qualquer jurisdição de controlo da aplicação do direito do mar;

(b) O direito de visita nos termos do artigo 110 da UNCLOS, ou seja, a autoridade para 
abordar a embarcação suspeita para verificar se esta não tem nacionalidade (direito  
de abordagem). Se a suspeita persistir após a verificação dos documentos, o Estado  
de abordagem pode proceder a um novo exame a bordo do navio (direito de busca).

A extensão da jurisdição que pode ser exercida pelo Estado de abordagem, após  
o exercício do direito de visita em relação a uma embarcação sem nacionalidade,  
varia de acordo com:

(a) A matéria sobre a qual a jurisdição é invocada;

(b) O âmbito e a extensão da jurisdição conferida ao Estado de abordagem ao abrigo 
do direito internacional da legislação nacional aplicável à situação em concreto.



CONCEITOS-CHAVE

ESTADO DE ABORDAGEM: O Estado que pretende abordar ou efetuar abordagem a uma 
embarcação suspeita de não ter nacionalidade.

NAVIO SEM NACIONALIDADE: Um navio que não pode invocar nenhuma nacionalidade, ou 
seja, uma embarcação que não está registada ou não tem o direito de arvorar a bandeira 
de nenhum Estado. Nos termos do nº 2 do artigo 92 da UNCLOS, um navio que navega sob 
as bandeiras de dois ou mais Estados, utilizando-as por conveniência, não pode reivindicar 
nenhuma das nacionalidades em questão, relativamente a qualquer outro Estado e pode ser 
equiparado a um navio sem nacionalidade.

NAVIO SEM ESTADO: Outro termo comumente usado para uma embarcação sem nacionalidade. 
Os dois termos são usados, alternadamente, ao longo do capítulo e não têm significados 
diferentes. No entanto, deve-se notar que também existem diferentes aproximações ao conceito 
de “navio apátrida”, em razão do estatuto de “Estado” ao abrigo do direito internacional.

NAVIO SEM BANDEIRA: Este é outro termo usado para descrever uma embarcação sem 
nacionalidade, mas é desprovido de qualquer significado jurídico específico.

NAVIO SUSPEITO: Uma embarcação em relação à existem motivos razoáveis para suspeitar 
que não tem nacionalidade e pode, portanto, ser objeto de visita de acordo com o direito 
internacional do mar. Este termo pode abranger os casos em que a nacionalidade de uma 
embarcação é desconhecida, incerta, suspeita ou inexistente.
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INTRODUÇÃO

Todas as embarcações devem ter uma nacionalidade para 
poder navegar no alto mar e em outros espaços marítimos, 
de acordo com as condições estabelecidas pela UNCLOS e 
por outras regras relevantes de direito internacional. O di-
reito de navegação pertence, exclusivamente, aos Estados, 
sejam costeiros ou sem litoral (artigos 90 e 91 da UNCLOS).

A nacionalidade é concedida aos navios pelo Estado 
de bandeira, de acordo com a sua legislação nacional, 
quer por registo quer, na falta de registo, por um navio 
que tenha o direito de arvorar a bandeira desse Estado. 
Com efeito, os sistemas jurídicos nacionais de muitos 
Estados permitem que os navios de menor dimensão, 
pertencentes a nacionais arvorem a sua bandeira, exi-
gindo um registo formal apenas para os navios de um 
determinado tamanho. O artigo 91 da UNCLOS con-
fere a cada Estado o direito de prever as condições de 
concessão da sua nacionalidade a navios.

Os navios devem navegar sob uma única bandeira e 
não devem ter múltiplas nacionalidades. Adicionalmente, 
um navio está proibido de mudar de bandeira durante a 
viagem ou no porto de escala, salvo em situações de trans-
ferência real de propriedade ou de mudança de registo.

O Estado de bandeira exerce jurisdição exclusiva 
sobre os seus navios em águas internacionais, sujeito 
apenas às exceções específicas permitidas pelo direito 
internacional, como o exercício do direito de visita (ar-
tigo 110 da UNCLOS), o direito de perseguição (artigo 
111 da UNCLOS) e qualquer poder, incluindo a abor-
dagem, a busca, as apreensões e a alteração da rota da 
embarcação em questão, só pode ter lugar com base no 
consentimento do Estado de bandeira, seja ad hoc ou 
em conformidade com um tratado aplicável.

A seguir, apresentamos as três principais razões pe-
las quais se espera que um qualquer navio tenha uma 
nacionalidade.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 90

Direito de navegação

Todos os Estados, quer costeiros quer sem litoral, têm 
o direito de fazer navegar no alto mar navios que arvo-
rem a sua bandeira.

ARTIGO 91

Nacionalidade dos navios

1. Todo o Estado deve estabelecer os requisitos neces-
sários para a atribuição da sua nacionalidade a navios, 
para o registo de navios no seu território e para o di-
reito de arvorar a sua bandeira. Os navios possuem a 
nacionalidade do Estado cuja bandeira estejam auto-
rizados a arvorar. Deve existir um vínculo substancial 
entre o Estado e o navio.

2. Todo o Estado deve fornecer aos navios a que tenha 
concedido o direito de arvorar a sua bandeira os docu-
mentos pertinentes.

ARTIGO 92

Estatuto dos navios

1. Os navios devem navegar sob a bandeira de um só 
Estado e, salvo nos casos excecionais previstos expres-
samente em tratados internacionais ou na presente 
Convenção, devem submeter- se, no alto mar, à jurisdi-
ção exclusiva desse Estado. Durante uma viagem ou em 
porto de escala, um navio não pode mudar de bandeira, 
a não ser no caso de transferência efetiva da proprieda-
de ou de mudança de registo.

2. Um navio que navegue sob a bandeira de dois ou mais 
Estados, utilizando-as segundo as suas conveniências, 
não pode reivindicar qualquer dessas nacionalidades pe-
rante um terceiro Estado e pode ser considerado como 
um navio sem nacionalidade.



183CAPÍTULO 15  NAVIOS SEM NACIONALIDADE

15

Em primeiro lugar, a bandeira de um navio indi-
ca qual o Estado que tem a responsabilidade primá-
ria pela implementação dos deveres estabelecidos na 
UNCLOS, inclusive no artigo 94, e em outras regras 
aplicáveis de direito internacional. Este mandato do 
Estado de bandeira inclui:

(a) Regulamentar a conduta da embarcação (por 
exemplo, o cumprimento do dever de prestar assistên-
cia ao abrigo do nº 1 do artigo 98 da UNCLOS);

(b) Estabelecer condições e monitorizar o cum-
primento pela embarcação de uma ampla gama de obri-
gações internacionais, tais como obrigações ambientais 
e de navegabilidade, que se aplicam às embarcações e 
às suas tripulações de acordo com a UNCLOS e outras 
regras relevantes de direito internacional.

Em segundo lugar, o Estado de bandeira também 
fornece a jurisdição primária aplicável ao navio e, por-
tanto, não apenas à conduta do navio, mas também à 
conduta das pessoas a bordo do navio. Como é am-
plamente reconhecido, todas as pessoas envolvidas 
ou interessadas nas operações de uma embarcação de-
vem ser consideradas parte do navio como uma uni-
dade e, portanto, tratadas como uma única entidade 

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 94

Deveres do Estado de bandeira

1. Todo o Estado deve exercer, de modo efetivo, a sua ju-
risdição e o seu controlo em questões administrativas, téc-
nicas e sociais sobre navios que arvorem a sua bandeira.

2. Em particular, todo o Estado deve:

a) Manter um registo de navios no qual figurem os 
nomes e as características dos navios que arvorem a sua 
bandeira, com exceção daqueles que, pelo seu reduzido 
tamanho, estejam excluídos dos regulamentos interna-
cionais geralmente aceites; e

b) Exercer a sua jurisdição de conformidade com 
o seu direito interno sobre todo o navio que arvore a sua 
bandeira e sobre o capitão, os oficiais e a tripulação, 
em questões administrativas, técnicas e sociais que se 
relacionem com o navio.

3. Todo o Estado deve tomar, para os navios que arvorem 
a sua bandeira, as medidas necessárias para garantir a 
segurança no mar, no que se refere, inter alia, a:

a) Construção, equipamento e condições de na-
vegabilidade do navio;

b) Composição, condições de trabalho e treina-
mento das tripulações, tendo em conta os instrumen-
tos internacionais aplicáveis;

c) Utilização de sinais, manutenção de comuni-
cações e prevenção de abalroamentos.

vinculada ao Estado de bandeira (princípio do “navio 
como uma unidade”)1.

Um exemplo é o artigo 99 da UNCLOS, sobre a 
proibição do transporte de escravos, que diz o seguinte: 
“Todo Estado deve tomar medidas eficazes para preve-
nir e punir o transporte de escravos em navios autoriza-
dos a arvorar sua bandeira e para impedir que, com esse 
fim, se use ilegalmente a sua bandeira. Todo o escravo 
que se refugie num navio, qualquer navio que seja a sua 
bandeira, ficará, ipso facto, livre”. 

Em terceiro lugar, a designação de um Estado de 
bandeira fornece uma autoridade apropriada para a 
qual podem ser dirigidos os pedidos relativos ao navio. 
Por exemplo, qualquer solicitação de navios de guerra, 
ou outras embarcações devidamente autorizadas, para 
poder abordar uma embarcação com um pavilhão de 
outro Estado em águas internacionais, muitas vezes re-
ferida como “autorização do Estado de bandeira”, deve 
ser dirigida ao Estado de bandeira. Conforme observa-
do nos capítulos 3 e 4, uma consequência importante 
de cada navio ter uma “bandeira” é que, a menos que se 
aplique uma das exceções à regra geral, nenhum Estado 
pode abordar um navio com pavilhão de outro Esta-
do sem primeiro obter a permissão desse Estado para 
o fazer. Esta obrigação e o procedimento concernente 
estão refletidos, por exemplo, no nº 3 do artigo 17 da 
Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988.

Regra geral, cada navio deve exibir indicadores da 
sua nacionalidade e ter documentos emitidos pelo 

1Tribunal Internacional do Direito do Mar, Caso The M/V “Saiga” 
(No. 2) (São Vicente e Grenadinas v. Guiné), Julgamento de 1 de julho, 
1999, para. 106.

EXEMPLO: CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O TRÁFICO 
ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES E SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS 
(1998)

ARTIGO 17

Tráfico ilícito por mar

...

3. A Parte que tenha motivos razoáveis para suspeitar 
que um navio no uso da liberdade de navegação de acor-
do com o direito internacional e que arvore o pavilhão 
ou tenha matrícula de uma outra Parte é utilizado para 
o tráfico ilícito, pode notificar desse facto o Estado do 
pavilhão e solicitar a confirmação da matrícula; se esta 
for confirmada, pode solicitar ao Estado do pavilhão au-
torização para adotar as medidas adequadas em relação 
a esse navio.
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Estado de bandeira como prova do registo. A nacionali-
dade é, comumente, demonstrada por meio da bandeira 
do Estado de registo e da nacionalidade; por outras pa-
lavras, espera-se que o navio arvore uma bandeira. Essa 
bandeira é considerada prova inicial da nacionalidade 
do navio. No entanto, esta presunção é ilidível e pode 
ser afastada em certas circunstâncias como, por exem-
plo, na falta de documentos necessários a bordo do 
navio. Essas situações serão tratadas com mais detalhes 
nas seções 15.2 e 15.3.

15.1    Como são tratadas as 
embarcações sem nacionalidade pelo 
direito internacional?

O nº 1 do artigo 91 da UNCLOS exige que exista um 
“vínculo genuíno” entre o navio e o Estado de bandei-
ra. O objetivo desta disposição é assegurar um cumpri-
mento mais eficaz dos deveres do Estado de bandeira, e 
não estabelecer critérios com base nos quais a validade 
do registo de navios num Estado de bandeira possa ser 
contestada por outros Estados.

EXCERTOS DE DOIS JULGAMENTOS DO TRIBUNAL 
INTERNACIONAL DO DIREITO DO MAR QUE SE REFEREM  
À EXIGÊNCIA DE UM “VÍNCULO GENUÍNO”

M/V “Saiga” (No.2) (São Vicente e Grenadinas v. Guiné), 
Julgamento, 1999 

83. A conclusão do Tribunal é que o objetivo das dis-
posições da [UNCLOS] sobre a necessidade de existir 
uma ligação genuína entre um navio e o seu Estado de 
bandeira é o de garantir uma implementação mais efi-
caz dos deveres do Estado de bandeira, e não estabele-
cer critérios de referência para que a validade do registo 
de navios num Estado de bandeira possa ser contestada 
por outros Estados.

M/V “Virginia G” (Panamá v. Guiné-Bissau), 
Julgamento, 2014

110. O Tribunal considera que a terceira frase do 
paragrafo 1 do artigo 91, da [UNCLOS], que exige uma 
ligação genuína entre o Estado de bandeira e o navio, 
não deve ser interpretado como estabelecendo pré-
requisitos ou condições a serem satisfeitas para o 
exercício do direito do Estado de bandeira para conceder 
a sua nacionalidade aos navios.

expediente de não registar ou, de outra forma, assumir 
uma nacionalidade. A ideia de que existem áreas “livres 
de jurisdição” no mar, onde a conduta de pessoas e das 
embarcações é, totalmente, desregulamentada é afasta-
da quer pelo direito internacional quer pelos Estados. 
Portanto, em situações em que a nacionalidade de uma 
embarcação não existe ou está em dúvida, o direito in-
ternacional prevê uma série de autorizações adicionais 
para os Estados de abordagem em relação à paragem, à 
abordagem, à inspeção e, consequentemente, à afirma-
ção da sua jurisdição de execução em relação à embar-
cação, às pessoas e bens, e às condutas que tenham lugar 
no navio. Como em qualquer operação de controlo de 
aplicação do direito do mar (ver capítulo 5), um requi-
sito prévio para esta jurisdição por parte dos Estados de 
abordagem é a anterior emissão de legislação (jurisdi-
ção prescritiva) para esse efeito, em conformidade com 
o direito internacional.

Entretanto, é essencial lembrar que podem sempre 
existir outros Estados que podem exercer jurisdição 
sobre as atividades a bordo de uma embarcação, como 
o Estado da nacionalidade de cada umas das pessoas a 
bordo da embarcação suspeita. Embora a jurisdição pri-
mária resida no Estado de bandeira, se uma embarcação 
não tiver nacionalidade, o Estado de nacionalidade das 
pessoas a bordo da embarcação pode invocar jurisdição 
em relação a essas pessoas. Por outras palavras, um ou-
tro Estado teria, por um lado, o poder para fazer valer a 
sua jurisdição sobre a pessoa ou a conduta em questão 
e, por outro lado, teria a legitimidade para exercer o di-
reito de proteção diplomática em nome dessa pessoa.

15.2    Tipos de embarcações 
desconhecidas ou suspeitas e ausência 
de nacionalidade: embarcações 
não sinalizadas, embarcações sem 
nacionalidade e embarcações apátridas

A natureza das suspeitas de um agente da autoridade 
de controlo da aplicação do direito do mar em relação à 
nacionalidade (ou à ausência de nacionalidade) de uma 
embarcação específica determinará, em grande medida, 
as condições e a extensão do exercício da jurisdição do 
Estado de abordagem sobre a embarcação, sobre as pes-
soas e as condutas no navio. Para esse efeito, os termos 
ou conceitos a seguir indicados são, frequentemente, 
utilizados na descrição ou para designar um navio sem 
nacionalidade. No entanto, os termos têm significados 
diferentes e acarretam consequências jurídicas diferen-
tes e, portanto, é importante distingui-los.

Dadas as importantes funções desempenhadas pelo 
Estado de bandeira em relação a todas as embarcações 
com a sua nacionalidade, o direito internacional não 
permite que uma embarcação evite a jurisdição, incluin-
do a jurisdição aplicável à embarcação, pelo simples 
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Navio sem bandeira. Frequentemente, este termo é 

mais utilizado como uma observação ou a descrição de 
uma situação factual, nomeadamente, da não exibição 
de uma bandeira, que funciona como um gatilho opera-
cional para a suspeita e para uma posterior ação de abor-
dagem. A falta de bandeira é uma indicação prima facie 
de que a embarcação pode não ter nacionalidade, não 
sendo definitiva do estatuto legal enquanto tal. Em ins-
trumentos legais, as referências a “navios não sinalizados” 
não são comuns, mas também não são desconhecidas de 
todo. Um exemplo pode ser encontrado nas autorizações 
do Conselho de Segurança em relação ao tráfico de mi-
grantes no Mar Mediterrâneo, onde o conceito de “não 
sinalizado” é empregue como um gatilho que aciona no-
vas ações ao invés de um estatuto legal definitivo.

RESOLUÇÃO 2240 DO CONSELHO DE SEGURANÇA (2015)

5. Exorta os Estados-Membros que atuam a nível na-
cional ou através de organizações regionais que estão 
empenhadas na luta contra o trafico de migrantes e o 
tráfico de seres humanos a inspecionarem, conforme 
permitido pelo direito internacional, no alto mar ao lar-
go da costa da Líbia, quaisquer embarcações não sina-
lizadas que possuam, de forma razoável, motivos para 
se acreditar que foram, estão a ser ou serão, em breve, 
usadas em atividades de crime organizado para trafico 
de migrantes ou o tráfico de seres humanos na Líbia, 
incluindo barcos insufláveis, jangadas e botes;

Embarcação/navio sem nacionalidade. Este termo cor-
responde a uma descrição de rotina de um tipo de embar-
cação que é objeto de suspeitas quanto à sua nacionalida-
de ou que não tem nacionalidade e, por isso, estará sujeito 
a certas consequências. É o termo adotado na UNCLOS 
que determina uma série de opções de aplicação do direi-
to vigente que, de outra forma, não estariam disponíveis.

A consequência mais imediata, conforme descrito no ca-
pítulo 5, é que a embarcação está sujeita ao direito de visita 
nos termos do artigo 110 da UNCLOS, sem a necessidade 
de primeiro obter o consentimento do Estado de bandei-
ra para a abordagem. É importante salientar que um navio 
pode ainda ser alvo de uma razoável suspeita de ser um na-
vio sem nacionalidade mesmo que arvore uma bandeira. 
Esta situação pode ocorrer, por exemplo, se os agentes da 
autoridade encarregados do controlo da aplicação do direi-
to do mar no local possuírem informações que os levem a 
suspeitar, razoavelmente, que a embarcação está, de facto, 
a arvorar uma bandeira que não tem o direito de ostentar.

De igual modo, isto pode ocorrer nos casos previstos 
no nº 2 do artigo 92 da UNCLOS, ou seja, nos casos 
de embarcações que navegam sob duas bandeiras e as 
utilizam conforme a conveniência.

CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO MAR

ARTIGO 92

Estatuto dos navios

...

2. Um navio que navegue sob a bandeira de dois ou mais 
Estados, utilizando-as segundo as suas conveniências, 
não pode reivindicar qualquer dessas nacionalidades pe-
rante um terceiro Estado e pode ser considerado como 
um navio sem nacionalidade.

ARTIGO 110

Direito de visita

1. Salvo nos casos em que os atos de ingerência são 
baseados em poderes conferidos por tratados, um 
navio de guerra que encontre no alto mar um navio 
estrangeiro que não goze de completa imunidade de 
conformidade com os artigos 95º e 96º não terá o 
direito de visita, a menos que exista motivo razoável 
para suspeitar que:

a) O navio se dedica à pirataria;

b) O navio se dedica ao tráfico de escravos;

c) O navio é utilizado para efetuar transmissões 
não autorizadas e o Estado de bandeira do navio de 
guerra tem jurisdição nos termos do artigo 109º;

d) O navio não tem nacionalidade; ou

e) O navio tem, na realidade, a mesma naciona-
lidade que o navio de guerra, embora arvore uma ban-
deira estrangeira ou se recuse a içar a sua bandeira.

2. Nos casos previstos no nº 1, o navio de guerra pode 
proceder à verificação dos documentos que autorizem 
o uso da bandeira. Para isso, pode enviar uma embar-
cação ao navio suspeito, sob o comando de um oficial. 
Se, após a verificação dos documentos, as suspeitas 
persistem, pode proceder a bordo do navio a um exame 
ulterior, que deverá ser efetuado com toda a conside-
ração possível.

3. Se as suspeitas se revelarem infundadas e o navio vi-
sitado não tiver cometido qualquer ato que as justifique, 
esse navio deve ser indemnizado por qualquer perda ou 
dano que possa ter sofrido.

4. Estas disposições aplicam-se, mutatis mutandis, às 
aeronaves militares.

5. Estas disposições aplicam-se também a quaisquer 
outros navios ou aeronaves devidamente autorizadas que 
tragam sinais claros e sejam identificáveis como navios e 
aeronaves ao serviço de um governo.

As expressões “navio sem nacionalidade” e “embar-
cação sem nacionalidade” também são empregues em 
outros instrumentos internacionais. Um exemplo é o nº 
7 do artigo 8º do Protocolo Adicional contra o Tráfico 
Ilícito de Migrantes por Via Terrestre, Marítima e Aé-
rea, que complementa a Convenção das Nações Unidas 
contra a Criminalidade Organizada Transnacional.
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Neste contexto, vale a pena mencionar que exis-
tem diferentes visões sobre apátrida relativamente a 
embarcações sem nacionalidade, o que pode resultar  
da apreciação da existência ou do reconhecimento de 
um Estado. Em tais casos mais extremos, é aconselhá-
vel que a entidade de controlo de aplicação do direito 
do mar consulte o seu Governo.

15.3    Fatores a serem considerados 
na avaliação da jurisdição em relação 
a navios suspeitos de não terem 
nacionalidade

Antes do exercício do direito de visita, que deve ser 
baseado numa suspeita razoável de acordo com o nº 1  
do artigo 110 da UNCLOS, o Estado de abordagem 
pode aproximar-se da embarcação para identificar a sua 
nacionalidade. No entanto, ao exercer este direito roti-
neiro de aproximação, o Estado de abordagem não está 
autorizado a interferir com a navegação da embarcação 
ou a exercer qualquer jurisdição coerciva sobre a embar-
cação, incluindo a abordagem ou a indicação de desvio 
da rota. O direito de aproximação é exercido, exclusiva-
mente, para fins de identificação do Estado de bandeira 
do navio. No entanto, as conclusões resultantes das ob-
servações feitas durante o exercício do direito de apro-
ximação podem fundamentar as suspeitas razoáveis de 
que a embarcação não tem nacionalidade, o que é ne-
cessário para o exercício do direito de visita, nos termos 
do artigo 110 da UNCLOS.

No exercício do direito de visita e para efeitos de avalia-
ção do grau de jurisdição de que os agentes da autoridade 

PROTOCOLO CONTRA O TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES  
POR VIA TERRESTRE, MARÍTIMA E AÉREA, ADICIONAL  
À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CRIMINALIDADE 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000)

ARTIGO 8º

Medidas contra a introdução clandestina de migrantes 
por via marítima

...

7. Um Estado Parte que tenha motivos razoáveis para 
suspeitar que um navio está a ser utilizado para intro-
duzir clandestinamente migrantes por via marítima 
e não tem nacionalidade ou é equiparado a um navio 
sem nacionalidade pode entrar a bordo e proceder à 
busca. Se forem encontradas provas que confirmem a 
suspeita, esse Estado Parte deverá tomar as medidas 
apropriadas em conformidade com o direito interno e 
internacional aplicável.

de um Estado de abordagem dispõem em relação a uma 
embarcação suspeita de não ter nacionalidade, devem ser 
considerados os três fatores a seguir indicados.

O primeiro fator é a fase ou o estágio da operação da 
abordagem, incluindo:

(a) A existência de uma suspeita razoável antes 
da abordagem;

(b) Durante a operação de abordagem, o apura-
mento da existência de uma nacionalidade válida, que é 
o objetivo inicial da abordagem, com base na alínea d) do 
nº 1 do artigo 110 e do nº 2 do artigo 110 da UNCLOS;

(c) Durante a operação de embarque, subsequente 
ao apuramento da nacionalidade, quando uma nacionali-
dade, reivindicada e validada, está disponível ou confirma-
da, ou nenhuma nacionalidade pode ser validamente invo-
cada e o navio é, em conformidade com o regime jurídico 
aplicável, considerado como não tendo nacionalidade.

O segundo fator a considerar é o alcance dos poderes 
de execução e a jurisdição disponível em relação a uma 
determinada fase da operação de abordagem. Os pode-
res de execução possíveis e relevantes incluem:

(a) O poder para investigar e confirmar a naciona-
lidade da embarcação suspeita, incluindo o poder para 
verificar os documentos relevantes, tais como os certifi-
cados de registo;

(b) Os poderes necessários e incidentais para o 
exercício do direito de visita, como a realização de um 
controlo exaustivo de segurança da embarcação;

(c) No decurso do exercício do direito de visita, a 
jurisdição e a autoridade em relação a ações subsequen-
tes dentro do sistema jurídico do Estado de abordagem 
face a quaisquer potenciais infrações reveladas por:

(i) As investigações sobre a nacionalida-
de do navio (por exemplo, a apresen-
tação de documentos oficiais fraudu-
lentos ou falsos);

(ii) O exercício de poderes incidentais, 
incluindo poderes de proteção e de 
segurança (por exemplo, ao descobrir 
que a embarcação está a traficar armas 
em violação de um regime de sanções 
aplicável, imposto pelo Conselho de 
Segurança nos termos do Capítulo VII 
da Carta das Nações Unidas, ou que a 
embarcação cometeu um crime de ju-
risdição universal);

(iii) Outras infrações de alcance extrater-
ritorial, conforme definidas na legisla-
ção do Estado de abordagem, que po-
dem ser aplicáveis no contexto de uma 
embarcação abordada;
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(d) Jurisdição em relação às condutas que possam 

ocorrer a bordo do navio durante a operação de aborda-
gem, como agressões entre a tripulação do navio ou à 
equipa de abordagem, assim decorrendo que, além da 
jurisdição do Estado de bandeira, podem existir outras 
bases possíveis de jurisdição, como a nacionalidade da 
vítima ou do agressor (princípios da nacionalidade pas-
siva ou ativa) ou a jurisdição temporária do Estado de 
abordagem relativamente ao navio abordado. No que 
à jurisdição do Estado de abordagem diz respeito, o 
exercício de controlo e de autoridade pelos agentes de 
controlo da aplicação do direito do mar sobre as pessoas 
a bordo do navio é, geralmente, considerado para colo-
car essas pessoas dentro da “jurisdição” do Estado de 
abordagem, incluindo para pedidos relativos a direitos 
humanos, embora continue a ser objeto de debate entre 
os Estados o âmbito da jurisdição para esses fins. 

O terceiro fator a considerar é o escopo e o alcance 
extraterritorial de quaisquer poderes jurídicos internos 
relevantes e o tipo de autorizações que são concedidas 
aos agentes da autoridade encarregados do controlo da 
aplicação do direito do mar do Estado de abordagem na 
condução das operações de abordagem, bem como os 
deveres do Estado de abordagem, nomeadamente no 
que respeita ao respeito pelos direitos humanos.

Observando que nenhuma operação de abordagem 
de uma embarcação suspeita de não ter nacionalidade 
pode ser realizada a menos que as autorizações legais 
internas adequadas estejam em vigor, a seção final deste 
capítulo concentra-se na interação entre a fase da opera-
ção de abordagem e o âmbito de jurisdição disponível2.

15.4    Procedimentos e poderes para 
lidar com navios sem nacionalidade

Fase inicial antes da abordagem. Uma vez que o agente da 
autoridade encarregado do controlo da aplicação do di-
reito do mar considere sustentável o requisito do “motivo 
razoável para suspeitar” que uma embarcação não tem 
nacionalidade, o Estado de abordagem pode interrogar a 
embarcação suspeita por rádio e/ou enviar ao navio sus-
peito um barco sob o comando de um oficial, conforme 
previsto no nº 2 do artigo 110 da UNCLOS, para abor-
dar o navio e recolher informações ou esclarecimentos.  

2Ver capítulo 1 em relação à implementação interna da jurisdição 
das autoridades encarregadas do controlo da aplicação do direito do 
mar e os capítulos 4 e 5 relativamente às restrições e salvaguardas a 
que essa jurisdição de aplicação está sujeita, incluindo os princípios 
da necessidade e da proporcionalidade. Ver também as arbitragens 
decididas no âmbito do Tribunal Permanente de Arbitragem: Caso 
Duzgit Integrity (Malta v. São Tomé e Príncipe), Nº 2014-07, sentença 
de 5 setembro de 2016, e arbitragem Arctic Sunrise (Países Baixos v. 
Rússia), Caso No. 2014-02, sentença de 14 agosto 2015, para. 198. 

A fim de facilitar a visita, o navio de controlo da aplica-
ção do direito do mar pode empregar força razoável para 
fazer o navio suspeito preparar-se para uma aproxima-
ção e uma possível abordagem (ver capítulo 5). Note-se 
que, de acordo com os números 2 e 5 do artigo 110 da 
UNCLOS, o direito de visita só pode ser exercido por na-
vios de guerra, ou quaisquer outros navios devidamente 
autorizados, que estejam claramente sinalizados e identi-
ficados como estando em serviço do governo.

Procedimentos e poderes disponíveis desde o início da 
abordagem até que uma nacionalidade válida seja apu-
rada. Num momento inicial, se a embarcação suspeita 
fornecer os documentos relevantes ou outras informa-
ções suficientes e o agente da autoridade encarregado 
do controlo da aplicação do direito do mar estiver sa-
tisfeito quanto à sua nacionalidade, o processo chega 
ao fim e a embarcação anteriormente suspeita está livre 
para prosseguir a navegação. A este respeito, os pode-
res disponíveis dizem respeito à determinação e à con-
firmação da nacionalidade do navio. Esses poderes in-
cluem, necessariamente, a autoridade para exigir que os 
documentos relevantes, como os certificados de registo, 
sejam apresentados e - quando necessário - para trans-
ferir esses documentos temporariamente para o navio 
do Estado de abordagem para fazer cópias ou verificar 
a sua autenticidade.

Todavia, o nº 2 do artigo 110 da UNCLOS estipula 
que se após a verificação dos documentos “as suspeitas 
persistem, [o Estado de embarque] pode proceder a 
bordo do navio um novo exame ulterior, que deverá ser 
efetuado com toda a consideração possível”.

Nesta fase da operação da abordagem, existem po-
deres adicionais imediatamente disponíveis, tais como 
os necessários para, e incidentais relativamente ao pro-
pósito principal da abordagem que é apurar e confirmar 
a nacionalidade do navio. Como exemplos destes po-
deres e competências incidentais, temos os seguintes: 
a realização de um controlo exaustivo de segurança na 
embarcação; a confisco temporário ou o controlo de 
armas descobertas; o controlo temporário dos sistemas 
de direção e de propulsão; o acesso ao sistema de na-
vegação e a sua apreciação e ao sistema de dados com 
o objetivo de verificação de quaisquer reclamações que 
tenham sido a respeito de, ou relacionadas com a nacio-
nalidade e registo.

Uma vez que a validade da nacionalidade invocada 
seja confirmada, o propósito subjacente à operação de 
abordagem chega ao fim. A embarcação é agora consi-
derada uma embarcação com uma nacionalidade válida 
e, portanto, terminou o direito de visita nos termos da 
alínea d) do nº 1 do artigo 110 da UNCLOS. Note-se 
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que, nos termos do nº 3 do artigo 110, se as suspeitas de 
falta de nacionalidade se revelarem infundadas, e desde 
que o navio abordado não tenha cometido qualquer ato 
que justifique essas suspeitas, o Estado de abordagem 
pode ser considerado responsável por qualquer perda 
ou dano que o navio possa ter sofrido.

No entanto, alguns Estados consideram que um Estado  
de abordagem pode invocar outras bases para a sua ju-
risdição nesta fase da operação de abordagem. O Estado 
de abordagem pode alegar que essas bases de jurisdição 
continuam a ser aplicáveis mesmo após a confirmação da 
invocação válida da nacionalidade por um navio. Conse-
quentemente, a validade de tais invocações de jurisdição 
dependerá, inteiramente, do seguinte: (a) a interpretação 
do direito internacional relevante aplicável pelo Estado de 
abordagem; e (b) a incorporação interna adequada de tal 
jurisdição na legislação do Estado de abordagem (juris-
dição legislativa ou prescritiva do Estado de abordagem).

As questões e as bases sobre as quais os Estados po-
dem invocar jurisdição são as seguintes:

(a) Quando um membro da equipa de abordagem 
for ferido por uma pessoa a bordo da embarcação suspei-
ta durante a operação de embarque. A jurisdição sobre 
essa conduta pode ser baseada na aplicação da jurisdição 
da nacionalidade da vítima no Estado de abordagem em 
relação ao seu nacional que é um membro da equipa de 
abordagem (princípio de personalidade passiva);

(b) Quando a equipa de abordagem descobrir 
provas de um crime de jurisdição universal, como pira-
taria, e o Estado de abordagem tiver previsto e incorpo-
rado a jurisdição universal decorrente na sua legislação 
interna sobre esse crime;

(c) Quando a equipa de abordagem descobrir 
provas do tráfico de escravos ou de transmissão não 
autorizada, de acordo com as alíneas b) e c) do nº 1 
do artigo 110 da UNCLOS, e os poderes previstos 
são acionados, nos termos do artigo 109 da UNCLOS 
(transmissão não autorizada) ou artigo 99 (transporte 
de escravos);

(d) Quando a equipa de abordagem descobrir 
provas do tráfico ilícito de drogas e a legislação nacio-
nal do Estado de abordagem tiver incorporado na sua 
legislação os crimes de tráfico de drogas em alto mar, 
incluindo a permissão para apreender as drogas ilícitas, 
a equipa de abordagem poderá apreendê-las.

Contudo, nestes casos, alguns Estados afirmam que 
a autorização do Estado de bandeira (do navio anterior-
mente suspeito de ser apátrida) deve ser solicitada ad 
hoc ou de acordo com os tratados aplicáveis, incluindo 
a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 
(ver capítulo 12).

(e) Quando o Estado de abordagem emitiu leis 
que poderiam ser aplicadas a bordo do navio aborda-
do, tais como as infrações relacionadas com a tentativa 
de suborno de um agente da autoridade do Estado de 
embarque, ou as infrações relacionadas com utilização 
e posse de documentos fraudulentos, como listas falsas 
de tripulantes ou inventários adulterados da carga;

(f) Quando o Estado de abordagem tenha incor-
porado, no seu direito interno, uma autorização pertinen-
te que confira a esse Estado poderes para tomar medidas 
específicas de aplicação da legislação em relação a uma 
questão específica que envolva uma embarcação sem na-
cionalidade. Por exemplo, o Estado de abordagem pode 
ser membro de uma organização regional de gestão de 
pescas que tomou medidas por considerar todos os na-
vios sem nacionalidade encontrados a pescar em áreas 
do alto mar sujeitas à competência dessa organização, 
de modo inconsistente com, ou infringindo, as medidas 
de conservação e de gestão dessa organização (de “pesca 
não regulamentada”) aplicáveis a embarcações de pesca 
ilegais, não declaradas e não regulamentadas. Neste caso, 
o Estado de abordagem é obrigado a atuar e a fazer cum-
prir todas as medidas que tiverem sido previstas pela or-
ganização contra essas embarcações.

RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DO ATUM DO OCEANO ÍNDICO 
16/05 SOBRE NAVIOS SEM NACIONALIDADE

3. As Partes Contratantes (Membros) e as Partes Não 
Contratantes Cooperantes são encorajadas a tomar 
medidas eficazes de acordo com o direito internacional, 
incluindo, quando apropriado, medidas de fiscalização 
contra os navios sem nacionalidade que estão envolvidos, 
ou estiveram envolvidos na pesca ou atividades relacio-
nadas com a pesca na área de competência da [Comissão 
do Atum do Oceano Índico] e proibir o descarregamento 
e o transbordo de peixes e produtos da pesca e o acesso 
aos serviços portuários por parte desses navios, exceto 
quando tal acesso for essencial para a segurança ou para 
a saúde da tripulação ou a segurança do navio.

(g) Quando o Estado de abordagem implemen-
tou, apropriadamente, a jurisdição nacional e as autori-
zações decorrentes de sanções impostas pelo Conselho 
de Segurança, de acordo com o Capítulo VII da Carta 
das Nações Unidas ou outro mandato que seja exequí-
vel, sem a necessidade de obter o consentimento prévio 
do Estado de bandeira (consultar o capítulo 5).

Poderes de jurisdição posteriores à determinação da 
nacionalidade. Conforme observado acima, quando as 
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investigações quanto à nacionalidade do navio aborda-
do, em última análise, revelarem e confirmarem que o 
navio tem uma nacionalidade válida que tinha sido invo-
cada, o objetivo da abordagem chegou ao fim, de acordo 
com a alínea d) do nº 1 do artigo 110 da UNCLOS.

Se o processo de investigação em relação à naciona-
lidade invocada pela embarcação suspeita revelar que a 
embarcação não podia, de facto, invocar essa nacionali-
dade, a embarcação é considerada sem nacionalidade. 
Neste tipo de situação, a questão fundamental passa a 
ser a de determinar o âmbito da jurisdição que o Esta-
do de abordagem pode então invocar, de acordo com o 
direito internacional e a legislação nacional. Não existe 
uma resposta definitiva para esta questão. As opções são 
as seguintes:

(a) Alguns Estados podem entender que passam 
a tratar a embarcação como tendo a nacionalidade do 

Estado da abordagem. Como consequência, o Estado 
de abordagem pode alegar o exercício da mesma jurisdi-
ção sobre o navio suspeito que poderiam exercer sobre 
um navio com a sua nacionalidade;

(b) Outros Estados podem considerar que a falta 
de nacionalidade do navio não é suficiente para fazer va-
ler a sua jurisdição sobre o navio e as pessoas a bordo. 
Consequentemente, invocariam jurisdição apenas se 
existisse algum outro vínculo de jurisdição com a ati-
vidade do navio ou as pessoas em causa (ver as bases 
jurisdicionais relevantes, antes enumeradas).

Em qualquer caso, deve salientar-se que, além do 
Estado de abordagem, os Estados das respetivas nacio-
nalidades das pessoas a bordo de um navio sem nacio-
nalidade também têm jurisdição sobre essas pessoas – e 
também no que diz respeito a qualquer violação de di-
reito internacional contra elas.





CAPÍTULO 16

Shipriders e
destacamentos policiais
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QUESTÕES FUNDAMENTAIS

Cada vez mais, as nações estão a firmar acordos para permitir que shipriders  
ou destacamentos de aplicação da lei de um Estado embarquem e realizem atividades 
de aplicação da lei em embarcações ou aeronaves de outro Estado.

O uso de shipriders e destacamentos de aplicação da lei são meios importantes para 
promover a cooperação internacional na luta contra o crime marítimo e também um 
significativo multiplicador de força que ajuda a superar os desafios impostos pelos escassos 
meios e recursos de aplicação da lei. Embora, originalmente, destacado ao combate  
ao tráfico marítimo de drogas, o uso de shipriders e destacamentos de aplicação da lei 
expandiu-se, virtualmente, para todas as áreas de missão da aplicação da lei marítima.

Por mais válido e eficaz que seja o recurso a shipriders e destacamentos de aplicação  
da lei, as diferenças nas leis, políticas e práticas entre os Estados que consideram entrar 
em acordos de shipriders precisam ser reconciliadas. Caso contrário, o acordo não pode 
ser utilizado de forma eficaz e, pior ainda, pode prejudicar o resultado de uma operação 
de aplicação da lei e afetar as relações diplomáticas entre os Estados envolvidos.



 

 

 

CONCEITOS-CHAVE

SHIPRIDER: Um oficial de aplicação da lei de um Estado que está autorizado a embarcar numa 
embarcação ou aeronave de aplicação da lei de outro Estado. Por norma, este entendimento é 
projetado para ajudar o Estado do shiprider, aumentando o alcance, a duração e a magnitude 
das suas operações de aplicação do direito do mar.

DESTACAMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI: Uma pequena equipa composta por funcionários 
devidamente designados para a área marítima, que possuem autoridade para fazer cumprir a 
lei. Os destacamentos de aplicação da lei podem operar a partir de embarcações do seu próprio 
Estado e outras plataformas que, normalmente, não transportam estes oficiais, expandindo 
assim a utilidade dessa embarcação ou plataforma. Podem também operar a partir de navios e 
outras plataformas de outros Estados, geralmente, para disponibilizar treino e apoio ao Estado 
que fornece a plataforma de aplicação da lei.

SHIPRIDER PROVISION: A parte de um acordo internacional que estabelece os termos pelos 
quais os shipriders e os destacamentos de aplicação da lei embarcam e operaram a partir de 
uma embarcação ou aeronave de aplicação da lei de outro Estado.



CRIMINALIDADE MARÍTIMA: MANUAL PARA PROFISSIONAIS DA JUSTIÇA CRIMINAL194

16.1    Cooperação internacional  
no combate ao crime marítimo

O preâmbulo da Carta sobre Segurança Marítima e Pro-
teção e Desenvolvimento em África (Carta de Lomé) 
afirma, com concisão, que a prevenção, a gestão e a er-
radicação do crime marítimo, as suas ameaças e desafios 
apenas podem ter sucesso através do reforço da coope-
ração. O Capítulo 12 deste Manual detalha alguns dos 
mecanismos cooperativos que têm sido utilizados para 
combater o tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas por via marítima. Inúmeros outros meca-
nismos de cooperação em outras áreas da aplicação da lei 
marítima, como o combate à pesca ilegal, não declarada 
e não regulamentada (IUU), operações antipirataria e a 
interdição da migração irregular, foram estabelecidos e 
promovidos por meios como o Conselho de Segurança 
ou a Assembleia Geral resoluções, tratados multilaterais, 
acordos regionais e bilaterais e iniciativas da Organização 
Marítima Internacional. Este capítulo concentra-se numa 
forma de cooperação internacional: o uso de shipriders e 
destacamentos de aplicação da lei.

16.2    O que são os shipriders e os 
destacamentos de aplicação da lei?

Para os fins deste capítulo, um shiprider é definido 
como um oficial de aplicação da lei de um Estado  
(o “Estado que envia”) que está autorizado a embarcar 
numa embarcação ou aeronave de aplicação da lei de 
outro Estado (o “Estado anfitrião”). Conforme ilustra-
do no artigo 9º da Emenda multilateral de Jeddah ao 
Código de Conduta do Djibouti1, os shipriders podem 
ter poderes para desempenhar uma série de funções de 
aplicação da lei em nome do Estado que envia.

A implantação de um shiprider, conforme esta-
belecido no nº 5 do artigo 9º da Emenda de Jeddah, 
permite que o Estado anfitrião ajude o Estado reme-
tente, fornecendo uma plataforma e força de apoio  
(a tripulação da plataforma) o que aumenta o alcance, 
a duração e a magnitude das capacidades de aplicação 
do direito do mar do “Estado que envia”. Além disso, 
ao habilitar o shiprider, ao autorizar a entrada nas suas 
águas e as operações marítimas de aplicação da lei, o 
Estado que envia, disponibiliza um meio que autori-
za o Estado anfitrião a realizar atividades e operações 
que, de outra forma, seriam proibidas pelo direito in-
ternacional do mar.

Em contraste com um shiprider, um destacamento 
de aplicação da lei é uma pequena equipa compos-
ta por funcionários devidamente designados para a 
área marítima, que possuem autoridade de aplicação 
da lei. Os destacamentos de aplicação da lei podem 
operar a partir de embarcações do seu próprio estado 
e de outras plataformas que, normalmente, não trans-
portam estes oficiais, expandindo assim a utilidade 
dessa embarcação ou plataforma. Podem também 
operar a partir de embarcações e outras plataformas 
de outros Estados para, habitualmente, dar formação 
e apoio ao Estado que fornece a plataforma de apli-
cação da lei.

A alínea f) do nº 5 do artigo 9º da Emenda de Jeddah 
descreve os tipos de atividades, normalmente, realiza-
das por um destacamento de aplicação da lei quando 
opera numa plataforma estrangeira.

1 Código de conduta revisto relativo à repressão à pirataria, as-
saltos à mão armada contra navios e atividades marítimas ilícitas no 
Oceano Índico Ocidental e na área do Golfo de Aden.

EMENDA DE JEDDAH AO CÓDIGO DE CONDUTA DO DJIBOUTI

REGULAMENTO 9

Oficiais embarcados

...

5. Quando devidamente autorizados pelo anfitrião par-
ticipante, os oficiais embarcados podem:

a) Embarcar em embarcações de aplicação da lei 
de qualquer um dos Participantes;

b) Aplicar as leis do Participante designante para 
suprimir o crime organizado transnacional no domínio 
marítimo, o terrorismo marítimo, a pesca IUU e outras 
atividades ilegais no mar nas águas do Participante que 
designou, ou no mar das suas águas no exercício do 
direito de perseguição ou de qualquer outra forma de 
acordo com o direito internacional;

c) Autorizar a entrada das embarcações de aplica-
ção da lei em que estejam embarcados e a navegação nas 
águas do Participante que as designou;

d) Autorizar as embarcações de aplicação da lei 
em que estão embarcados a realizar patrulhas nas 
águas do Participante que as designou;

e) Autorizar os encarregados da aplicação da 
lei da embarcação na qual o oficial embarcado está 
embarcado, para auxiliar na aplicação das leis do Par-
ticipante designado para reprimir o crime organizado 
transnacional no domínio marítimo, terrorismo marí-
timo, pesca IUU e outras atividades ilegais em mar; e

f) Aconselhar e auxiliar os encarregados da apli-
cação da lei do outro Participante na conduta de abor-

dagem de navios para fazer cumprir as leis do outro 
Participante para reprimir o crime organizado transna-
cional no domínio marítimo, no terrorismo marítimo, 
na pesca IUU e outras atividades ilegais no mar.
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16.3    Evolução do uso de shipriders 
e destacamentos policiais

Os shipriders e destacamentos de aplicação da lei co-
meçaram a ser, amplamente, usados como resultado 
de um conjunto de acordos bilaterais entre os Estados 
do Caribe e da América do Sul e os Estados Unidos, 
na década de 1990, para cumprir a obrigação de coo-
perar de acordo com o prescrito no artigo 17 da Con-
venção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes e substâncias psicotrópicas de 1988, 
conforme discutido no capítulo 12. Além de cumprir 
as funções de multiplicador de força e de reforço da 
aplicação da lei marítima, acima discutidas, estas dis-
posições iniciais do shiprider conferiram os seguintes 
benefícios adicionais:

(a) proporcionar meios menos intrusivos aos 
Estados para cumprir a sua obrigação de cooperação 
enquanto alternativas tais como permitir que navios de 
aplicação da lei estrangeiros exerçam funções de aplica-
ção da lei no seu mar territorial; e

(b) oferecer uma maior sensação de conforto e 
legitimidade à tripulação de embarcações de bandeira 
do Estado que envia, que são paradas e abordadas pelo 
Estado de acolhimento2.

Desde então, o uso de shipriders e de destacamen-
tos de aplicação da lei floresceu, tanto geograficamente 
quanto em número de missões apoiadas. Os exemplos 
incluem o seguinte:

(a) Combate à pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada. No domínio dos shiprider, muitos dos 
desenvolvimentos mais recentes ocorreram em cone-
xão com o esforço global para combater a pesca ilegal, 
não declarada e não regulamentada. Quer acordos bi-
laterais quer acordos regionais foram concluídos a fim 
de fortalecer os esforços cooperativos de aplicação da 
lei marítima, inclusive através do uso de shipriders. Por 
exemplo, desde o final dos anos 2000, os Estados Uni-
dos firmaram uma série de acordos bilaterais de shi-
prider com Estados da África Ocidental e das ilhas do 
Pacífico para cooperar no combate à pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada. Nestes acordos, foi in-
cluído o uso de destacamentos de aplicação da lei da 
Guarda Costeira dos Estados Unidos, que operaram a 
partir de navios de aplicação da lei de vários Estados 
da África Ocidental, numa função de “acompanhar, 

2 Joseph E. Kramek, “Bilateral maritime counter-drug and im-
migrant interdiction agreements: is this the world of the future?”, 
University of Miami Inter-American Law Review, vol. 31, nº. 1 (2000),  
pp. 121–161.

aconselhar e ajudar” as equipas de abordagem do Es-
tado anfitrião, que mantêm o papel de liderança nas 
operações de fiscalização.

Quanto aos acordos regionais, os 15 Estados que ra-
tificaram o Tratado de Niue sobre Cooperação em Vigi-
lância da Pesca e Aplicação da Lei na Região do Pacífico 
Sul adotaram, recentemente, um acordo multilateral 
subsidiário para fortalecer a implementação do Tratado 
de Niue por meio de medidas cooperativas, incluindo 
acordos de shiprider;

(b) Migração irregular. Os Estados têm utilizado 
shipriders para apoiar missões de interdição como res-
posta a movimentos de migração em massa que sobre-
carregam a aplicação da lei e as capacidades de busca 
e resgate dos Estados envolvidos. Por exemplo, em 
resposta a uma onda de migração irregular da Albânia 
para a Itália no final da década de 1990, os dois Esta-
dos firmaram um acordo de shiprider por meio de uma 
troca de cartas a 25 de março de 1997, acordo esse que 
permitia aos polícias albaneses fazer cumprir as leis 
albanesas nos navios da marinha italiana. De igual for-
ma, em resposta a um aumento repentino na migração 
de barcos da África Ocidental para as Ilhas Canárias a 
partir de 2006, a Espanha celebrou acordos bilaterais 
de shiprider com Cabo Verde, Mauritânia e Senegal a 
fim de conter a maré de migração irregular. Esse es-
forço continuou com o apoio da Frontex, a Agência 
Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, atra-
vés de uma série de destacamentos conhecida como 
Operação Conjunta Hera. Entre outras operações da 
Frontex concentradas, principalmente, na interdição 
da migração marítima ilegal, e que usaram shipriders 
de forma regular, encontramos a Operação Poseidon, 
na área de fronteira marítima entre as ilhas gregas e a 
Turquia, e a Operação Triton, focado no controlo de 
fronteiras e vigilância no Mediterrâneo central em res-
posta à migração em massa do norte da África;

(c) Aplicação cooperativa do direito do mar nas 
fronteiras marítimas. Em 2011, os Estados Unidos e o 
Canadá estabeleceram a iniciativa de Operações Inte-
gradas Transfronteiriças de Execução do Direito do Mar 
para aperfeiçoar e formalizar atividades cooperativas de 
combate ao crime transfronteiriço em vias navegáveis 
partilhadas pelos dois Estados. Um elemento signifi-
cativo da iniciativa é a tripulação conjunta de embar-
cações de fiscalização, composta por polícias especial-
mente treinados e designados do Canadá e dos Estados 
Unidos, que estão autorizados a fazer cumprir as suas 
respetivas leis em ambos os lados da linha de fronteira 
internacional. Este acordo permite que um único navio 
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de aplicação da lei transite, livremente, de um lado para 
outro através da fronteira, a fim de o ajudar a proteger 
de ameaças à segurança nacional, bem como para pre-
venir o contrabando e o tráfico transfronteiriço3;

(d) Operações antipirataria. Em resposta à epide-
mia de pirataria ao largo do Chifre da África, conside-
rou-se o estabelecimento de acordos internacionais per-
mitindo que shipriders de Estados da região operassem 
a partir de navios de guerra de outros Estados, removen-
do ou mitigando assim os impedimentos jurisdicionais 
e outros às operações antipirataria (ver caixa abaixo). 
Embora a iniciativa nunca tenha se concretizado devido 
a diferenças nos sistemas jurídicos dos potenciais parti-
cipantes (ver também seção 16.5), os Estados membros 
da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, 
Moçambique e África do Sul, cooperaram na condu-
ção de operações antipirataria desde 2012, conhecidas 
como a Operação Cobre, no sul do Canal de Moçambi-
que, ao largo da África Oriental. Como parte da opera-
ção, recentemente expandida para incluir patrulhas em 
campos de petróleo e gás ao largo do norte de Moçam-
bique, os fuzileiros navais moçambicanos embarcam 
em embarcações sul-africanas para facilitar a aplicação 
da lei moçambicana em águas e a bordo de embarcações 
de Moçambique;

(e) Acordos abrangentes. Os acordos shiprider estão 
a ser cada vez mais usados no apoio a missões cooperati-
vas de aplicação do direito do mar contra todo o espectro 
do crime marítimo. Por exemplo, conforme demonstrado 
acima, o artigo 9 da Emenda de Jeddah estabelece os mo-
dos e mecanismos para o uso de shipriders na promoção 

3 Policia Montada Real Canadiana, “Canada-U.S. Shiprider”, 27 de 
outubro de 2016.

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA 1851 (2008)

3. Convida todos os Estados e organizações regionais 
que lutam contra a pirataria ao largo da costa da So-
mália a concluírem acordos ou arranjos especiais com 
países dispostos a assumir a custódia de piratas, a fim 
de embarcar funcionários responsáveis pela aplicação 
da lei (“shipriders”) destes últimos países, em particular 
países na região, para facilitar a investigação e o proces-
so penal de pessoas detidas como resultado de opera-
ções conduzidas de acordo com esta resolução por atos 
de pirataria e assalto à mão armada no mar ao largo da 
costa da Somália, desde que o consentimento prévio do 
governo federal de transição seja obtido para o exercício 
da jurisdição de um terceiro estado por shipriders nas 
águas territoriais da Somália.

de operações ao abrigo da Emenda de Jeddah. As ope-
rações contempladas pela Emenda de Jeddah incluem 
aquelas realizadas para suprimir qualquer um dos seguin-
tes atos quando cometidos no mar: (i) tráfico de armas; 
(ii) tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas; 
(iii) comércio ilegal de vida selvagem e outros itens em 
violação da Convenção sobre o Comércio Internacional 
de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de 
Extinção; (iv) pirataria e assalto à mão armada contra na-
vios; (v) abastecimento ilegal de petróleo; (vi) roubo de 
petróleo bruto; (vii) tráfico de pessoas; (viii) contraban-
do de pessoas; (ix) despejo ilegal de lixo tóxico; (x) ter-
rorismo marítimo; (xi) pesca ilegal, não declarada e não 
regulamentada; e (xii) outras atividades ilegais no mar4. 

De forma semelhante, o artigo VI do Acordo de Coo-
peração para a Segurança Marítima e do Espaço Aéreo 
da Comunidade do Caribe autoriza o uso de shipriders 
em apoio a missões de combate à lista não exclusiva de 
crimes marítimos do artigo 2 do Acordo, conforme es-
tabelecido a seguir.

Como podemos ver, o uso de shipriders evoluiu 
de um elemento de nicho das operações antidrogas, 
segundo o artigo 17 da Convenção de 1988, para um 
elemento integral dos esforços cooperativos de apli-
cação do direito do mar contra todo o espectro de 
crimes no mar.

4 Emenda de Jeddah, art. 1.

ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA A SEGURANÇA MARÍTIMA  
E DO ESPAÇO AÉREO DA COMUNIDADE DO CARIBE

ARTIGO 2º

Objetivo

...

2. Para os fins de [alcançar os objetivos deste Acordo], 
as operações de aplicação da lei podem estar relaciona-
das a, inter alia:

a) A prevenção, interdição e investigação do tráfi-
co ilícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, 
armas e munições e pessoas;

b) Combate ao terrorismo e outras ameaças à se-
gurança nacional;

c) A prevenção do contrabando;

d) Ameaças à segurança como resultado de de-
sastres naturais e outros;

e) Imigração e controlo de poluição;

f) A proteção das instalações offshore; e

g) A prevenção da pirataria, sequestro e outros 
crimes graves.
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anfitrião nas águas ou no espaço aéreo 
nacional do Estado que envia e autorizar 
outras atividades nessas águas;
c. Autorizar os responsáveis pela aplica-
ção da lei do Estado anfitrião a auxiliar na 
aplicação das leis do Estado remetente;

(iii) Uma discussão sobre as obrigações lo-
gísticas e outras obrigações do Estado 
anfitrião em relação ao oficial embar-
cado do Estado que envia;

(iv) Uma definição clara do Estado em cujo 
nome será conduzida uma operação 
conjunta de aplicação da lei, qual Estado 
terá os direitos primários de execução e 
ação penal, como e de que maneira o 
outro Estado pode e dará apoio, e como 
a disposição da propriedade apreendida 
e outros bens serão tratados;

(v) Esclarecimento a respeito das regras 
sobre o uso da força sob as quais cada 
Estado opera, e quaisquer limitações 
ao uso da força pelo shiprider de uma 
plataforma de aplicação da lei do Esta-
do anfitrião.

16.4    A criação de um acordo de 
shiprider  e o estabelecimento dos 
seus termos

Os acordos de Shiprider podem ser estabelecidos por 
meio de mecanismos de formalidade variável que me-
lhor atendam às necessidades dos Estados participan-
tes. Como exemplos destes mecanismos, encontramos 
acordos verbais ad hoc, memorandos de entendimento 
ou acordo, acordos bilaterais, acordos ou tratados re-
gionais. Frequentemente, as disposições Shiprider são 
apenas um elemento de um acordo maior que contém 
outras disposições operacionais relacionadas com as 
atividades cooperativas de aplicação do direito do mar 
que envolvem as partes do acordo. As disposições Shi-
prider têm aparecido, mais comumente, em acordos bi-
laterais. Um modelo de acordo bilateral que pode servir 
de molde para todos os tipos de atividades cooperati-
vas de aplicação do direito do mar, incluindo, mas não 
se limitando ao uso de shipriders ou destacamentos de 
aplicação da lei, é fornecido na seção 16.7.

Independentemente da forma ou formalidade de 
um acordo contendo uma cláusula de shiprider, estes 
acordos devem abordar as seguintes questões que, nor-
malmente, surgem em operações de destacamento de 
shiprider ou de aplicação da lei:

(a) Nomeação e designação. Os Estados partici-
pantes devem concordar sobre como os shipriders são 
nomeados e designados pelo Estado que envia;

(b) Poderes e funções do oficial embarcado.
O acordo deve refletir o entendimento das partes 

sobre os poderes e autorizações do oficial embarcado.  
O que pode incluir o seguinte:

(i) Uma descrição do tipo de atividades 
que o oficial embarcado pode realizar 
em apoio ao Estado que fornece a pla-
taforma de aplicação da lei (o Estado 
de acolhimento);

(ii) Uma descrição dos tipos de atividades 
que o oficial embarcado pode desem-
penhar para, ou em nome do, Estado 
que envia. Conforme referido no tre-
cho da Emenda de Jeddah, as ativida-
des incluem, mas não estão limitadas 
ao seguinte:
a. Fazer cumprir as leis do Estado que 
envia no domínio marítimo, de acordo 
com o direito internacional;
b. Autorizar a entrada da embarcação ou 
aeronave de aplicação da lei do Estado 

ACORDO RELATIVO À COOPERAÇÃO NA SUPRESSÃO DO TRÁFICO 
AÉREO E MARÍTIMO ILÍCITO DE DROGAS NARCÓTICAS E DE 
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS NA ÁREA DO CARIBE

ARTIGO 24

Jurisdição sobre navios detidos e pessoas 

1. Em todos os casos que surjam nas águas de uma 
Parte, ou relativos a navios de bandeira de uma Parte 
ao longo do mar do mar territorial de qualquer Estado, 
essa Parte tem jurisdição sobre um navio detido, carga 
e pessoas a bordo, incluindo apreensão, confisco, pri-
são e processo judicial. Sujeito à sua Constituição e às 
suas leis, a Parte em questão pode consentir no exer-
cício da jurisdição por outro Estado, de acordo com o 
direito internacional e em conformidade com qualquer 
condição por ele fixada.

ACORDO SHIPRIDER RELATIVO A DROGAS NARCÓTICAS  
ENTRE OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E OS BARBADOS,  
25 DE JUNHO DE 1997

ARTIGO 13

Uso da força

1. Qualquer uso da força por uma Parte nos termos do 
presente Acordo deve estar em estrita conformidade com 
as leis e procedimentos aplicáveis das Partes e deve, em 
todos os casos, ser o mínimo razoavelmente necessário 
nas circunstâncias.
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16.5    As disposições de shiprider  
são sempre uma boa ideia?

Como a discussão anterior indicou, o conceito de shi-
prider tem sido cada vez mais acolhido e utilizado gra-
ças ao seu valor como um multiplicador de força no 
campo muito desafiante da aplicação do direito do mar.  
No entanto, o conceito pode não ser apropriado para 
todos os Estados ou para todos os tipos de operações. 
Os desafios, abaixo discutidos, precisam ser completa-
mente considerados e tratados por todas as partes, antes 
que entrem em acordos de shiprider.

Diferenças no entendimento  
do Direito Internacional
Os Estados que desejam cooperar com base nas ope-
rações de shiprider precisam de possuir, ou concordar, 
com uma compreensão suficiente dos princípios jurí-
dicos internacionais para assegurar a sua capacidade de 
trabalhar em cooperação uns com os outros. Por regra, 
os acordos que contêm cláusulas de shiprider começam 

2. Qualquer uso da força por uma Parte nas águas de Bar-
bados ou dos Estados Unidos, em conformidade com este 
Acordo, deverá estar em estrita conformidade com as leis 
e procedimentos da Parte em cujas águas a força é usada.

3. As autorizações para parar, abordar, revistar e deter 
embarcações e pessoas a bordo incluem a autoridade 
para usar a força em conformidade com o presente artigo.

4. Ao conduzir o abordagem e as buscas em conformi-
dade com este Acordo, os encarregados da aplicação da 
lei devem evitar o uso da força de qualquer forma, in-
cluindo o uso de armas de fogo, exceto no exercício do 
direito de legítima defesa e nos seguintes casos:

a) Para obrigar o navio suspeito a parar quando o 
navio ignorou os avisos padrão da respetiva Parte para 
parar; e

b) Para manter a ordem a bordo da embarcação 
suspeita durante o abordagem e busca ou o período 
de detenção, quando a tripulação ou pessoas a bordo 
resistirem, impedirem o abordagem e a busca ou 
tentarem destruir a embarcação ou provas do tráfico 
ilícito, ou quando a embarcação tentar fugir durante o 
abordagem e busca ou o período de detenção.

5. Os oficiais autorizados da aplicação da lei deverão 
disparar as suas armas de fogo somente quando não 
for possível aplicar medidas menos extremas.

6. Em todos os casos em que seja necessário o disparo 
de armas de fogo, será necessária a prévia autorização 
do Estado de bandeira ou costeiro, exceto quando forem 
exigidos tiros de advertência como sinal de paragem da 
embarcação, ou no exercício do direito de autodefesa.

7. Nada neste Acordo deve prejudicar o exercício do 
direito inerente de legítima defesa pelas autoridades 
policiais ou outros funcionários das Partes.

com uma declaração do entendimento comum dos po-
tenciais Estados parceiros, com base no direito interna-
cional do mar (ver exemplo abaixo).

No entanto, as áreas de desacordo entre os potenciais 
parceiros shiprider sobre questões como as suas frontei-
ras marítimas ou de Estados na região de operações, so-
bre o escopo e a escala das operações de aplicação da lei 
permitidas em certas zonas marítimas, em particular na 
zona económica exclusiva, e sobre outras questões, têm 
o potencial de complicar, significativamente, as ope-
rações conjuntas, se não torná-las fatídicas. Estes pro-
blemas devem ser resolvidos, devem ser encontradas 
soluções alternativas, antes que os potenciais parceiros 
shiprider possam utilizar, efetivamente, este mecanismo 
com qualquer expectativa de sucesso.

Instituições e disposições jurídicas nacionais 
não complementares
Os Estados que desejam celebrar acordos de shiprider de-
vem assegurar que as suas instituições e disposições jurídi-
cas internas apoiem os tipos de operações e atividades a ser 
realizadas, em conformidade com tal acordo. Por exemplo, 
uma operação de aplicação da lei conduzida a qualquer dis-
tância significativa da costa traz consigo a forte possibilida-
de de uma prolongada detenção de suspeitos interditados 
no mar. No entanto, a legislação nacional de alguns Esta-
dos exige que os suspeitos sejam apresentados a um magis-
trado ou outro órgão judicial dentro de um período limi-
tado após a detenção - em alguns casos, tão pouco quanto  
24 horas5. O desafio logístico de cumprir esta disposição 
pode muito bem impedir que um Estado, ou o seu desejado 
Estado parceiro, chegue a entrar num acordo de shiprider.

Outros desafios legais
O não cumprimento das restrições constitucionais, le-
gais ou processuais do direito interno de cada Estado 
parceiro pode resultar no fracasso da ação penal de um 
suspeito detido, o que anula o objetivo da operação 
conjunta de aplicação da lei em primeiro lugar. A com-
parência imediata perante um magistrado, conforme 
discutido acima, é apenas uma de uma série de disposi-
ções que os Estados que desejam celebrar acordos con-
trários devem reconciliar com seus potenciais parceiros. 
Outras incluem o seguinte:

(a) Disposições relacionadas à natureza e caráter da 
própria detenção, incluindo os direitos de privacidade do 

5 A existência de requisitos de comparecimento judicial num pe-
ríodo tão curto na legislação nacional dos Estados no Chifre da África 
é a razão pela qual os acordos de shiprider em apoio às operações anti-
pirataria na região não se concretizaram (ver secção 16.3).
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suspeito detido, o grau de restrição permitido, acomodações 
razoáveis para a dieta, para a prática religiosa e semelhan-
tes, e os direitos do suspeito detido de comunicação com 
um representante legal ou as autoridades de seu Estado;

(b) Disposições relacionadas com o uso da força, 
para assegurar que as Partes tenham um entendimento 
comum de quando a força pode ser usada, quanta força 
pode ser usada e em nome de quem a força é aplicada. 
Ver o excerto sobre o uso da força do acordo entre os 
Estados Unidos e os Barbados reproduzido neste capí-
tulo, bem como a seção 5.7. deste Manual, para uma dis-
cussão mais aprofundada sobre o uso da força em apoio 
às operações de aplicação do direito do mar;

(c) Disposições relacionadas com a recolha e pre-
servação de provas, incluindo a garantia de que as regras 
de busca e apreensão dos potenciais parceiros shiprider 
sejam compreendidas e cumpridas, e garantindo que a 
recolha e preservação de provas seja feita de uma ma-
neira que apoiará o processo judicial bem-sucedido dos 
suspeitos detidos6.

16.6    Conclusão

Como este capítulo demonstrou, cada vez mais estão a 
ser usados shipriders e destacamentos de aplicação da lei 
com importantes meios para promover a cooperação 
internacional na luta contra o crime marítimo, e como 
um significativo multiplicador de força, para ajudar a 
superar os desafios colocados pelos escassos ativos e re-
cursos de aplicação da lei. Inicialmente, um mecanismo 
de nicho para auxiliar na repressão do tráfico marítimo 
ilícito de estupefacientes, agora, estão a ser utilizados 
em todo o espectro de missões de aplicação do direi-
to do mar. Simplificando, as disposições de shiprider 

6 Vero capítulo 8 deste manual para uma discussão sobre a busca e 
recolha de provas no mar.

EXEMPLO: VASSIS E OUTROS V. FRANCE

No caso do Vassis e Outros vs. França, nº 62736/09 apresentado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os suspeitos 
de tráfico de drogas, detidos em alto mar por 18 dias sem qualquer supervisão de um juiz durante o transporte para o 
porto foram, ao chegar a terra, colocados sob custódia policial durante 48 horas, antes da sua primeira apresentação 
perante uma autoridade judicial. Nestas circunstâncias, o Tribunal decidiu por unanimidade que houve uma violação do 
nº 3 do artigo 5º (direito à liberdade e segurança) da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O Tribunal observou 
que a supervisão judicial através do primeiro comparecimento de uma pessoa presa, deve ser rápida e automática, a fim 
de detetar maus-tratos e prevenir restrições injustificadas à liberdade individual, dentro de um estrito período de tempo 
que deixa pouco espaço a interpretações flexíveis. O fato da sua jurisprudência permitir que a primeira comparência 
perante um juiz ocorresse após dois ou três dias, sem violar a regra de prontidão, não significa que as autoridades pu-
dessem dispor, livremente, desse prazo para concluir o processo da acusação. Para além do facto de a interceção ter sido 
planeada, um período de transferência de 18 dias deveria ter permitido que a chegada dos requerentes a França fosse 
organizada de forma a poderem ser, imediatamente, presentes a um juiz. Como não foi este o caso, o Tribunal considerou 
que a colocação dos requerentes sob custódia policial implicou uma violação do nº 3 do artigo 5º.

permitem operações de aplicação do direito do mar em 
regiões e em situações onde, de outra forma, essas ope-
rações não seriam possíveis.

Por mais úteis que sejam, os acordos de shiprider devem 
ser o produto de uma consideração completa e delibera-
da de questões e potenciais consequências para ambas as 
partes, antes de firmarem os acordos. Conforme destacado 
na seção anterior, existem inúmeras questões jurídicas e 
práticas que podem inviabilizar essa atividade cooperativa 
se não forem, desde o início, totalmente consideradas e re-
conciliadas. Os potenciais parceiros shiprider ficam melhor 
servidos, com a análise e discussão de todos os eventuais 
problemas que poderiam impactar um acordo shiprider e 
as suas operações associadas, e abordando essas questões 
por escrito no próprio acordo, a fim de minimizar a pos-
sibilidade de complicações que possam comprometer a 
eficácia da missão, o processo bem-sucedido de suspeitos 
detidos e as boas relações entre as nações parceiras.

A seção 16.7 contém um modelo de amostra para 
um acordo de shiprider, e a seção 16.8 apresenta o 
exemplo de um caso do mundo real que envolveu tan-
to o uso de destacamentos de aplicação da lei quanto 
o exercício de jurisdição, com base na determinação 
de uma embarcação que não tinha nacionalidade (ver 
também capítulo 15).

16.7    Componentes de um acordo 
bilateral de aplicação do direito do mar

O modelo de estrutura, abaixo apresentado, é sugerido 
como um modelo para uso pelos Estados que estão a 
considerar negociar e celebrar acordos bilaterais sobre a 
aplicação do direito do mar.

I. Linguagem preambular ampla

II. Referência a fontes aplicáveis de direito interna-
cional, que podem ou não incluir, mas não se limitam, 
necessariamente, ao seguinte:
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• Direito internacional consuetudinário

• Convenção das Nações Unidas sobre o Direito  
 do Mar

• Acordo para a Implementação das Disposições  
 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito  
 do Mar, de 10 de dezembro de 1982, relativa à  
 Conservação e Gestão de Populações de Peixes  
 Transzonais e de Populações de Peixes Altamen- 
 te Migratórios (Acordo de Estoque de Peixes  
 de 1995)

• Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas 
de 1988

• Convenção das Nações Unidas contra a Crimi-
nalidade Organizada Transnacional e os seus Protoco-
los, conforme apropriado

• Convenção Internacional para a Salvaguarda da  
 Vida Humana no Mar

• Várias resoluções do Conselho de Segurança, con- 
 forme apropriado

• Várias convenções sobre armas, conforme o caso

 III. Propósito/âmbito

 IV. Definições, conforme apropriado, dada a subs-
tância acordada do documento

 V. Disposições operacionais: O quê, onde, quan-
do, como e em que circunstâncias/limitações as partes 
pretendem conduzir operações em prol dos objetivos 
do acordo. Essas disposições serão variadas e, prova-
velmente, podem ser distribuídas em lugares onde se 
encaixam mais, naturalmente, consoante o fluxo do do-
cumento em todo o acordo. As possibilidades incluem, 
mas não estão limitadas a:

(a) Disposições relativas ao abordagem de na-
vios, que permitem que os responsáveis pela aplicação 
da lei de um Estado, parem, abordem e revistem, sob 
certas condições, embarcações suspeitas registadas no 
outro Estado sem ter uma permissão específica para o 
fazer, caso a caso;

(b) Disposições Shiprider, conforme discutido 
neste capítulo;

(c) Disposições de perseguição, que permitem 
aos oficiais de aplicação da lei de um Estado, em cir-
cunstâncias muito limitadas, perseguir aeronaves e na-
vios no espaço aéreo e nas águas territoriais do outro 
Estado. Esta disposição pode incluir o direito de abor-
dar e revistar uma embarcação suspeita se o outro Es-
tado não tiver disponível uma embarcação ou aeronave 
para responder imediatamente;

(d) Disposições de entrada para investigação, que 
permitem aos responsáveis pela aplicação da lei de um 
Estado, em circunstâncias muito limitadas, entrar no 
espaço aéreo ou nas águas territoriais do outro Estado 
para investigar aeronaves ou embarcações suspeitas de 
tráfico ilícito de drogas. Pode ser incluída uma cláusula 
de “abordagem e busca” semelhante à incluída na cláu-
sula de busca;

(e) Disposições de sobrevoo, que permitem às 
aeronaves de aplicação da lei de um Estado sobrevoar 
as águas territoriais do outro Estado, com a devida no-
tificação às autoridades costeiras deste último Estado;

(f) Disposições sobre a retransmissão de ordens 
de pouso, que permitem aos responsáveis pela aplicação 
da lei de um Estado retransmitir uma ordem de pouso 
do país anfitrião para a aeronave suspeita.

 VI. Disposições jurisdicionais, que definem como as 
partes pretendem lidar com questões de jurisdição

 VII. Disposição sobre a apreensão, confisco e alie-
nação de bens: Esta disposição especificaria qual parte 
tem a primeira reivindicação sobre qual propriedade, 
incluindo o contrabando, e sob que condições.

 VIII. Provisões de apoio logístico, conforme o caso

 IX. Provisões de treino, assistência e desenvolvi-
mento de competências, conforme apropriado

 X. Disposições para partilha de informações

 XI. Disposições de pontos de contato: Qualquer in-
formação de contato real estaria, provavelmente, conti-
da num anexo de mais fácil gestão. As disposições do 
próprio acordo seriam, simplesmente, uma base para o 
anexo e os procedimentos pelos quais o anexo poderia 
ser atualizado.

 XII. Disposições sobre reclamações e resolução de 
disputas

 XIII. Cláusula de salvaguarda: trata das posições ju-
rídicas existentes das partes e de outros instrumentos 
pelos quais podem estar vinculadas.

 XIV. Provisão para alterar o acordo

 XV. Disposição sobre entrada em vigor, duração e 
rescisão

16.8    Excerto de um caso real

O caso, abaixo descrito, ilustra como o uso de um des-
tacamento de aplicação da lei promoveu os esforços 
conjuntos dos Estados Unidos e dos Países Baixos 
para proibir o tráfico marítimo de droga e como a ju-
risdição foi afirmada, com base na determinação de 
que o navio-alvo não tinha nacionalidade.
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ESTUDO DE CASO

Intercetação do Emmanuel 8 pelo HNLMS Groningen e um destacamento da Guarda Costeira dos Estados Unidos 
embarcado a 16 de maio de 2019

Durante uma patrulha de rotina, o helicóptero embarcado do HNLMS Groningen localizou um alvo de superfície de in-
teresse com quatro pessoas a bordo procedendo num curso de 270T a 40 nós, aproximadamente, 52 milhas náuticas 
a nordeste de El Porvenir, Panamá. O alvo de interesse enquadrava-se no perfil de uma embarcação veloz que não 
apresentava indícios de nacionalidade e fazia tráfico de drogas. Após a deteção, as pessoas a bordo do navio começaram 
a lançar os pacotes ao mar. O controle tático da interdição foi transferido para a Guarda Costeira dos Estados Unidos. 
Depois da embarcação não ter cumprido uma ordem de paragem, o helicóptero disparou e desativou um dos dois moto-
res de popa. Isto fez com que o barco parasse por breves momentos, mas, logo depois, voltou a ganhar velocidade, com 
o seu segundo motor de popa. Depois do helicóptero ter desativado o segundo motor, o navio morreu na água e um dos 
pequenos barcos do HNLMS Groningen chegou ao local e estabeleceu o controlo positivo. As quatro pessoas a bordo 
reivindicaram a nacionalidade colombiana para si e o registo colombiano para a embarcação. A equipa de abordagem 
foi capaz de identificar o nome da embarcação e o número da documentação nos quartos de bombordo e estibordo, em 
conjunto com a reivindicação do capitão do status de bandeira do navio. O nome do navio era Emmanuel 8 e o número 
da documentação era 20221682. A Guarda Costeira dos Estados Unidos ativou a cláusula de abordagem de navios do 
acordo bilateral entre os Estados Unidos e a Colômbia e contatou as autoridades colombianas para confirmar ou refutar 
a reivindicação da nacionalidade. Depois de a Colômbia responder, afirmando que não poderia confirmar nem negar o 
registo da embarcação, os Estados Unidos optaram por tratar a embarcação como sem nacionalidade e fazer cumprir as 
leis norte-americanas. O HNLMS Groningen conseguiu recuperar 54 fardos, com um peso estimado no mar de 1.605 kg, 
que testaram positivo para cocaína. Todos os detidos, bem como o contrabando, foram transferidos para um um barco de 
patrulha leve e rápido da Guarda Costeira Americana para transporte e eventual processo criminal nos Estados Unidos.





Outras publicações desta série disponíveis online:
www.unodc.org/unodc/en/piracy/manual-and-annexes.html 
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