
Entenda a disputa marítima entre Peru e Chile 

Governo peruano foi a Haia reclamar sobre o seu limite marítimo. 

O Peru apresentou nesta quinta-feira os argumentos de sua demanda de limites marítimos 
com o Chile ante a Corte Internacional de Justiça, em Haia, em um processo que pode 
demorar anos para chegar a uma sentença final. 

Entenda melhor a disputa: 

Posições 

- O Peru afirma que ainda está pendente a delimitação marítima com o Chile e pede que a 
Corte Internacional de Justiça determine o limite no mar via uma linha equidistante das costas 
dos dois países. 

- O Chile diz que não tem diferenças de limites pendentes com o Peru e que a fronteira 
marítima é uma linha paralela sobre as águas do oceano Pacífico, ratificado em tratados 
assinados em 1952 e 1954. 

- O Peru não considera como acordo de limites os tratados assinados com o Chile em 1952 e 
1954. Para Lima, estes foram convênios para fixar a atividade pesqueira no mar. 

- O Peru diz que para delimitar a fronteira marítima deve-se ter em conta o ponto terrestre 
entre o Peru e Chile que chega ao mar, chamado de Ponto da Concórdia, segundo o Tratado de 
Lima de 1929. 

- Para o Chile, o limite marítimo começa a 264,5 metros terra adentro, no Marco número um, 
de acordo com os convênios assinados na década de 1950. 

- A área de controvérsia onde se inicia o limite marítimo é de 37.600 metros quadrados em 
terra. A área no mar a partir de uma linha equidistante que reclama o Peru abrange 66.458 
quilômetros quadrados. 

Processo em Haia 

- O Peru apresentou em janeiro de 2008 sua demanda de limites contra o Chile ante a Corte 
Internacional de Justiça e tinha até o dia 20 de março para apresentar seus argumentos. 

- Neste momento, o Chile tem três meses de prazo, até 20 de junho, para a apresentação do 
recurso de “exceção preliminar" e argumentar que não tem litígios pendentes com o Peru. 

- No caso de o Chile apresentar o recurso, o tribunal deve resolver as "exceções preliminares" 
(Peru afirma que este processo pode demorar um ano e meio). 

- Depois disso, o Chile tem um prazo de um ano para apresentar seus argumentos contra as 
reclamações peruanas. 

- O Peru pode apresentar uma réplica e o Chile voltar a argumentar, demorando mais um ano. 

- Finalizada a apresentação dos argumentos documentados, o tribunal de Haia abre para as 
duas partes as alegações orais para então chegar a uma sentença. 

- O Peru prevê que o tribunal de Haia entregará sua sentença no final do governo do 
presidente Alan García, em 2011, ou no começo da próxima administração, seguindo os prazos 
mínimos estabelecidos. Especialistas afirmam que o caso pode se estender até 6 anos. 



Protagonistas 

- A presidenta chilena, Michelle Bachelet, e seu homônimo peruano, Alan García, já 
expressaram em várias ocasiões seus desejos de manter os vínculos comerciais bilaterais 
acima de outras diferenças. No começo de março entrou em vigência um Tratado de Livre 
Comércio (TLC) entre os dois países. 

- O representante do Estado peruano ante a corte de Haia e responsável da apresentação dos 
argumentos de Lima é o chanceler Allan Wagner, que foi secretário-geral da Comunidade 
Andina entre 2004 e 2006. 

- O representante do Estado chileno é Alberto van Klaveren, que foi embaixador do Chile na 
União Europeia e atualmente é o subsecretário das Relações Exteriores do país. 

- O atual presidente da Corte Internacional de Justiça em Haia é o jurista japonês Hisashi 
Owada, que assumiu o cargo em fevereiro deste ano. Ele permanecerá no cargo por três anos. 
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