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ABSTRACT: O artigo relata uma exploração descritiva pelo universo das operações logísticas, 
nacionais e internacionais em uma análise frente o orbe legislativo brasileiro, especificamente 
o Decreto-lei 4.657/42 – Introdução às normas de Direito Brasileiro, as Leis 556/1850 – Código 
Comercial e 10.406/02 que institui o Código Civil, a Lei 9.611/98 e seu Decreto regulamentador 
3.411/00 que dispõem sobre o Transporte Multimodal de Cargas e suas operações. A 
conclusão manifesta vigorosa prática Multimodal em vigor no Brasil, a despeito do esforço das 
empresas marítimas em defender o contrário, o que é causa de confusão jurisprudencial, 
insegurança jurídica e métodos ilegais de obtenção de Termos de Acordo sobre contêineres, 
fonte de renda secundária maior do que o frete, fator remuneratório principal dos transportes. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um país de contrastes e com certa frequência eles se revelam em nosso 
sistema legal percebido em leis que pegam e leis que não pegam o que nos conduz a um 
anacronismo sem parâmetros. Uma lei é obrigatória desde sua publicação, apesar de haverem 
casos de se operacionalizar o texto legal, traduzindo-o em ações práticas por Decretos 
regulamentares, como é o caso do  DECRETO 3.411/00 ao regulamentar a Lei 9.611/98, uma lei 
que não estaria plenamente em vigor, o que, desde logo, se discorda. 

É sintomática a confusão gerada pelas disputas em torno da Prescrição aplicada aos 
fatos oriundos da Navegação Multimodal Marítima, mormente nas disputas de demurrage 
(sobre-estadias de contêineres) que já foi de um ano, quando vigorava a primeira parte do 
Código Comercial de 1850, passando a cinco ou dez anos no STJ, dependendo da situação 
contratual, três anos em algumas cortes isoladas e agora volta gradativamente a ser anual por 
dois fatores distintos: a Lei 9.611/98 que instituiu o Multimodalismo e o Decreto-lei 116/67, 
que trata de avarias e vistorias nos transportes unimodais marítimos. 

 Ao longo destas disputas entre Armadores e Embarcadores há uma contenda entre 
duas partes que se alternam em papéis distintos quando se trata da aplicação da Lei 9611/98 e 
de seu Decreto 3411/98. Os Armadores, que se aproveitam da multiplicidade de sistemas e 
subsistemas existentes no mundo moderno para tirar proveito da falta de conhecimento 
específico de causas oriundas de sistemas complexos, aí incluídos os Embarcadores, que por 
muitas vezes se fazem de neófitos para tirarem vantagens extras e os membros de nosso 
Poder Judiciário que, com o desaparecimento da parte primeira do Código Comercial de 1850, 
adotou o Código Civil de 2002 como regra geral, contrariando séculos de história e 
especificidades exclusivas da atividade, embaralhando a difícil arte de se construir a Justiça. 

É fato que durante décadas o Sistema Marítimo foi sendo esquecido das carreiras 
Jurídicas, de Administração, de formação em Logística e Comércio Exterior a ponto de quase 
desaparecerem de muitos cursos superiores, o que se lastima, pois esta atividade figura, 
juntamente com o comércio, entre as práticas ancestrais humanas, havendo registros pré-
históricos e históricos de suas técnicas há milhares de anos, o que o faz ser um dos SISTEMAS 
mais antigos do mundo. Como todo Sistema se forma em torno de duas premissas básicas e 
indissociáveis denominadas FIM e VALOR, é necessário que se perca algum tempo mais no 
aprofundamento destes conceitos, eis que o homem evolui criando SISTEMAS para si.  

A criação de SISTEMAS com FIM e VALOR é o motor da Economia e da vida em 
sociedade. Em torno deles toda a vida política se organiza e sem eles nenhuma sociedade se 
forma. Estas premissas seguem em continua evolução buscando, como fim ultimo, a Harmonia 
de seus resultados, já que quanto mais harmônico se mostre um sistema, mais verdadeiro, 
desejável e vendável ele se torna. 

 É aceitável que não se possua membros isolados da sociedade com conhecimentos 
suficientes para entender a totalidade dos Sistemas e de seus subsistemas em voga na 
sociedade moderna. Este pequeno detalhe dá vazão a um sem numero de oportunidades de 
que uma parte tente tirar proveitos da ignorância geral valendo-se de sua maior experiência 
em atividades específicas, o que se traduz em vantagens extras para alguns, como é o caso do 
uso dos contêineres. Da mesma forma que o Sistema não pode esperar que o embarcador use 
aqueles cofres de carga por tempo superior ao ajustado para a viagem e, tampouco, se pode 
aceitar que estas faltas gerem multas em valores astronômicos a ponto de que um 
equipamento de valor não superior a USD 4000, se transformem em indenizações de 1.5 
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milhão de dólares em alguns casos. O sistema assim operado se descaracteriza e esta 
desarmonia se traduz em perda de suas vantagens para alguns e lucro extra para outros. 

A Lei 9.611/98 encarna um desses casos onde o desconhecimento generalizado do 
Sistema formado em torno do transporte multimodal, causa desconfortos e demandas 
jurídicas que não deveriam existir gerando o anacronismo de que os valores arrecadados a 
título de multa assessória ao frete superarem em muitas vezes os valores cobrados como 
receita de transporte, renda básica de uma atividade comercial do transporte marítimo. 

Buscando contribuir uma vez mais para a pacificação destas questões elabora-se este 
artigo, não para dirimir todas as dúvidas, mas para abordar alguns temas que ainda necessitam 
maior entendimento, tanto dos usuários do sistema, como dos membros do Poder Judiciário 
pátrio, sempre em busca da construção da harmonia no sistema multimodal de tanto valor 
para o progresso das relações internacionais.  

O SISTEMA MULTIMODAL 
  
O multimodalismo para se formar, necessita: 

LEI 9.611/98 

Art. 2º Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais 
modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de 
um Operador de Transporte Multimodal. 

Parágrafo único. O Transporte Multimodal de Cargas é: 

I - nacional, quando os pontos de embarque e de destino estiverem situados no território nacional; 

II - internacional, quando o ponto de embarque ou de destino estiver situado fora do território nacional. 

Art. 3º O Transporte Multimodal de Cargas compreende, além do transporte em si, os serviços de coleta, 
unitização, desunitização, movimentação, armazenagem e entrega de carga ao destinatário, bem como a 
realização dos serviços correlatos que forem contratados entre a origem e o destino, inclusive os de 
consolidação e desconsolidação documental de cargas. 

Pela leitura do texto legal, entende-se que a formação do Multimodalismo exige a 
figura de um OTM – Operador de Transporte Multimodal com função de gerenciar um Sistema 
de movimentação que inclua, ao menos, duas ou mais modalidades de transporte da origem 
ao destino. Além desta obrigação básica de transporte em si, deve também incluir outras 
operações, como as de coleta, carregamento/descarregamento, unitização/desunitização, 
armazenagem e também operações facultativas como a consolidação/desconsolidação 
documental de cargas, desde a origem até o destino.  

O alto grau de complexidade de tal operação a faz apartar-se da definição legal de 
transporte expressa no  Código Civil de 2002: 

 
Art. 730. Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar 
para outro, pessoas ou coisas. 

 
Tendo a Lei definido transporte como sendo a função de movimentar pessoas e coisas, 

mediante retribuição, de um lugar para outro, conclui-se que, tão logo a pessoa ou carga 
alcancem seu destino, o contrato de transporte se extingue. É o caso do transporte contrtado 
em que o agente ativo (pessoa ou carga) chega por sua conta ou meio até o ponto de 
embarque no veículo transportador para dele descer no ponto de destino, sem que nenhum 
outro meio (carga/descarga) seja adicionado ao preço da tarifa ajustada.  
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Para que esta operação aconteça de forma organizada é necessário haver um modal 
de transporte que se utilize de pontos de partida, pontos de eventuais paradas e de destino 
pré-determinados em contrato (Passagem ou Conhecimento de carga) e que o acesso ao meio 
de transporte se dê por meios próprios: caminhar até e carregar a bagagem no veículo.  

Fica claro que até as operações de carga e descarga não contratadas, estarão fora do 
escopo da operação e da definição legal. Qualquer outro tipo de intervenção acrescentada a 
este transporte transformará o objeto da operação desde simples transporte para uma 
operação logística (planejamento de rota, carga, descarga, uso de guindastes, elevadores, 
armazenagens, transbordos, consolidações, desconsolidações, etc.), o que desde logo exige 
gerenciamento de atividades SISTEMÁTICAS distintas do simples TRANSPORTE.   

Só um sistema com fim e valor bem definidos é capaz de gerenciar a sequencia de 
atividades que vão além do simples transporte de um ponto a outro de pessoas ou coisas. 
Assim que, todo SISTEMA há de se forma em torno de um objetivo (FIM) e carregar em seu 
bojo o objetivo de gerar VALOR ao usuário, ressaltando-se que este valor deva ser de tal forma 
atrativo a ponto que o contratante opte pelo sistema, ao invés do transporte isolado. 

MULTIMODALISMO, portanto, é o nome dado ao sistema de movimentação cujo FIM 
(objetivo) é combinar três fatores críticos em qualquer movimentação, de pessoas ou coisas de 
forma econômica, segura e rápida. Esta designação de valor pode ser expressa graficamente 
na visualização do DELTA LOGÍSTICO (VALOR)  formado pela aplicação da inteligência na 
conjugação daqueles três fatores adaptado às circunstancias operacionais, como se vê abaixo: 

 

 Delta Logístico 

O Delta formado no centro do triangulo revela a melhor operação possível (VALOR) 
para que uma operação logística alcance seu FIM da melhor forma possível, dentro das 
circunstâncias operacionais reais e específicas da situação. O DELTA exprime a operação que 
mais aproxima do ideal todos os requisitos básicos de uma operação sistêmica de 
movimentação e transporte, de pessoas e coisas, desde a origem ao destino. Por isso 
denomina-se de Delta  Logístico1, eis que na busca deste ideal desafia-se a inteligência humana 
a criar ferramentais (unidades de carga) e planos que a ajudassem a alcança-lo. Desde a 
reunião de grãos em sacos, líquidos em tonéis, secos & molhados em barris, caixas uniformes 
em Pallets, produtos químicos em Big Bags entre outros até o advento do Contêiner, 
objetivou-se sempre alcançar eficiência logística.  

É de se frisar que raramente a maior velocidade da operação se traduz no menor preço 
e muito menos que este conduza a maior segurança ou que esta não se reflita em outros itens. 
A busca do Delta é encontrar o equilíbrio adequado a cada operação, que jamais será o mesmo 
em comparações de viagens com origens, destinos e cargas distintas.  

                                                           
1
 Logística É um termo de origem grega  e inclui em sua definição a contabilidade (valor) e a organização (Fim).  

Logística também vem do frânces “logistique” , que significa uma arte que trata do planejamento (fim) e realização 
(valor) de vários projetos, muito utilizado durante as guerras.  

FIM 

VALOR 
FIM 

FIM 
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AS UNIDADES DE CARGA 
 

Todos os ferramentais unitizadores (pallet, big-bags, atados) já citados, são unidades 
de carga e o Contêiner, por ser totalmente envolvente, de aço e com portas, é o seu expoente. 
Todos eles, no entanto são frutos da engenharia na aplicação do Delta Logístico na busca de 
eficiência, economia e segurança, pelo que coube à Lei 9.611/98 descrimina-los genericamente 
para não os asfixiarem por definições predefinidas, deixando espaço para que a mente 
humana continue a prestar seu papel em descobrir novas soluções e ferramentais.  

 
Art. 24. Para os efeitos desta Lei, considera-se unidade de carga qualquer equipamento adequado à 
unitização de mercadorias a serem transportadas, sujeitas a movimentação de forma indivisível em 
todas as modalidades de transporte utilizadas no percurso. 

Parágrafo único. A unidade de carga, seus acessórios e equipamentos não constituem embalagem e são 
partes integrantes do todo.   

 
Ressalta-se que a expressão filosófica utilizada para definir o conjunto formado entre 

carga e equipamento unitizador foi o vocábulo TODO. Filosófica porque, para Aristóteles, “o 
todo é maior que a simples soma de suas partes”. 

Tal acepção carreia um conteúdo que leva diretamente ao ponto de que um SISTEMA 
não se resume a se somar suas atividades aos meios físicos onde são processadas e que 
formam o FIM para o qual o sistema foi criado. Há também, de se identificar o VALOR que tal 
sistema traz para a coletividade, eis que o mesmo filósofo afirmava que o TODO deve, 
necessariamente, ser posto antes da parte, pois o diferencial do homem está no fato de ele 
não se unir aos demais apenas para a satisfação de seus desejos imediatos (reprodução, 
proteção, alimentação, etc.), saciados no seio da família ou da aldeia. Ele tende a ir além, dar 
vazão às suas potencialidades, e nesse ponto entra a importância da pólis para sua realização2. 

Assim, sempre que várias cargas venham a ser consolidadas ou unitizadas em unidades 
de carga (contêiner, pallet, big-bags) formará um TODO, que irá além da ausência de distinção 
entre a carga e seu ferramental unitizador. O conjunto formado necessita estar aliado as 
regras de gerenciamento (raramente escritas). Por isso, carga, ferramental e procedimentos é 
a matéria do TODO e esta reunião gera um VALOR à comunidade, beneficiária final do sistema. 
É para melhor servir a comunidade que todos estes VALORES (menor preço, maior segurança e 
menor tempo) foram pensados. Neste formato irão perdurar até serem desunitizados ou 
esvaziados do meio unitizador (Contêiner, pallet, big-bags etc.) facilitador do TODO. 

O contêiner, exatamente por ser de aço e totalmente envolvente, é o que melhor 
proporciona proteção à carga contra faltas e avarias, preenchendo com louvor o item 
SEGURANÇA. Também por obedecer a um PADRÃO MODULAR (medidas estanques de 5, 10, 
20, 30, e 40 pés), ele tem sua transferência entre modais transportadores extremamente 
facilitada, já que um caminhão, um vagão de trem, um Navio ou um Avião poderão receber, 
por meio de uma operação totalmente mecanizada, 8 contêineres de 5 pés, 4 de 10; 2 de 20 
ou 1 de 40 pés (ou outras combinações entre eles) e efetuar carga, descarga e transbordo de 
forma ágil e econômica, vantagens que preenchem magistralmente os quesitos de maior 
velocidade e menor custo do Delta Logístico.  

                                                           
2
 AURÉLIO,  Daniel Rodrigues. ARISTÓTELES: O ANIMAL POLÍTICO. Revista Filosofia: São Paulo. 2010.  

Disponível em: http://filosofia.uol.com.br/filosofia/ideologia-sabedoria/23/o-animal-politico-para-aristoteles-o-homem-e-um-178984-1.asp 

Acesso em: 14/05/2015 
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Não a toa que muitas unidades de carga (pallets,  big-bags, tonéis, sacarias, etc.) são 
apostas dentro de contêineres, unidade unitizadora máster. Por isso,  

 

              

 

 

 

 

LEI 9.611/98 

Art. 2º Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou mais 
modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a responsabilidade única de um 
Operador de Transporte Multimodal. 

Parágrafo único. O Transporte Multimodal de Cargas é: 

I - nacional, quando os pontos de embarque e de destino estiverem situados no território nacional; 

II - internacional, quando o ponto de embarque ou de destino estiver situado fora do território nacional 

 
RESPONSABILIDADE ÚNICA DO OPERADOR MULTIMODAL 

 

O elemento que melhor define uma operação multimodal é a responsabilidade de seu 
operador pela mesma. Saber quem paga a conta quando algo der errado e gerar prejuízo é o 
motor que faz o sistema ganhar operacionalidade, pois a SEGURANÇA (prazos, faltas e avarias) 
é um dos vértices formadores do Delta Logístico. 

A responsabilidade é o que melhor define se uma operação de transporte é:  

a. Unimodal, a responsabilidade recai no transportador. (Cód.Civil art. 750) 
b. Intermodal, as responsabilidades são apuradas por meio de troca de recibos de 

carga que espelham se a mesma foi recebida e entregue nas mesmas condições. O 
que houver emitido um Conhecimento de Carga em boas condições e entregue 
com avarias (ou com falta) é o responsável pelo evento.  (Cód.Civil art. 733) 

c. Multimodal toda a operação de movimentação (vertical/horizontal) entre modais, 
armazenagens, unitização, desunitização, consolidação e desconsolidação tem 
apenas um responsável, o emissor do Conhecimento de Carga. (Lei 9611/98- art. 11) 

OTM - OPERADOR de TRANSPORTE MULTIMODAL 
 

Art. 5º  O Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica contratada como principal para a 
realização do Transporte Multimodal de Cargas da origem até o destino, por meios próprios ou por 
intermédio de terceiros. 

Parágrafo único. O Operador de Transporte Multimodal poderá ser transportador ou não transportador 

Art. 6º O exercício da atividade de Operador de Transporte Multimodal depende de prévia habilitação e 
registro no órgão federal designado na regulamentação desta Lei, que também exercerá funções de 
controle. 

O contêiner é um ferramental unitizador multimodal por excelência. 

O sistema criado em torno dele foi pensado, elaborado e operado com este objetivo, mudando 
legislações e sistemas portuários, marítimos, rodoviários, ferroviários e aéreos. Por ele os Navios, os 
Caminhões, os Guindastes e as Armazenagens foram adaptados.  Nele, as operações de transporte 
ganharam velocidade, os portos, fretes e seguros se baratearam e os sinistros fortemente reduzidos. 
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Parágrafo único. Quando por tratado, acordo ou convenção internacional firmado pelo Brasil, o 
Operador de Transporte Multimodal puder, nessa qualidade, habilitar-se para operar em outros países, 
deverá atender aos requisitos que forem exigidos em tais tratados, acordos ou convenções. 

Art. 7º Cabe ao Operador de Transporte Multimodal emitir o Conhecimento de Transporte Multimodal 
de Carga. 

 

A pessoa jurídica, transportador ou não, que deseje se habilitar a ser OTM nacional3, 
deve se registrar na ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres seguindo instruções 
previstas no endereço da Internet: http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/4963/Multimodal.html  

As operações multimodais internacionais que nasçam no exterior e tenham como 
destino o Brasil podem ser efetuadas normalmente, sem necessidade de registro na ANTT, 
isto por que a Lei nacional não tem poder para exigir formas ou documentos de operações 
originadas em países estrangeiros, sempre que terminem seus serviços em áreas 
internacionais (portos alfandegados, por exemplo), o que aliás é obrigatório pela exegese do 
Art. 6º do Decreto 3.411/00 regulador da Lei 9.611/98, como se verá adiante. 

 Caso o contrato firmado entre as partes as comprometam com entrega fora das áreas 
portuárias, tais OTM´s necessitarão de coberturas legais amparadas em Tratados, Acordos ou 
Convenções internacionais. 

 

DIFERENÇAS ENTRE OTM´s: NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

É de se notar haver dois tipos de operadores no multimodalismo: os que prestam 
serviços dentro do território nacional e os que o fazem internacionalmente. Destes últimos, 
tem-se que o multimodal formado dentro do Brasil com destino ao exterior será denominado 
de MULTIMODAL de EXPORTAÇÃO e, em sentido inverso, MULTIMODAL DE IMPORTAÇÃO. 

Da mesma forma verificam-se diferenças de nomenclatura que denominam as 
SOBREESTADIAS no uso dos contêineres. 

a) Na EXPORTAÇÃO, denomina-se de DETENTION  
b) Na IMPORTAÇÃO, denomina-se de DEMURRAGE.  

A supremacia das ações de cobranças de sobre-estadias de contêineres em nossos 
tribunais trata da cobrança de DEMURRAGE, ou seja, casos de multimodalismo de 
IMPORTAÇÃO, pois as operações de exportação são facilitadas no Brasil e no mundo, sendo 
raras as ações sobre  DETENTION aqui ou no exterior. 

 OPERAÇÕES MULTIMODAIS DE EXPORTAÇÃO 

Estando estas operações totalmente sujeitas a Lei Brasileira 9611/98 elas devem ser 
operadas por OTM´s registrados na ANTT. Isto porque sua formação e operação nascem no 
Brasil, transitam por estradas nacionais e estão sujeitas ao sistema tributário brasileiro.  

Também por esta razão o registro do OTM  dá-se na  ANTT, agencia que regula o 
Transporte Terrestre no Brasil e não na ANTAQ, reguladora dos transportes Aquaviários a 
quem se sujeita o modal marítimo de importação ou de exportação enquanto localizadas em 
áreas portuárias alfandegadas. 

 

                                                           
3
 A Lei nacional só tem poderes para regular as operações que ocorrem em território nacional 
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 OPERAÇÕES MULTIMODAIS DE IMPORTAÇÃO 

Tais OTM´s, por terem suas constituições empresariais e efetuarem suas operações 
com origens no exterior, não se sujeitam à lei brasileira, desde que não operem em solo 
brasileiro, ressaltando que áreas alfandegadas (portos secos ou molhados, áreas de fronteira e 
aeroportos), são consideradas internacionais para fins tributários e logísticos.  

Estes OTM´s, inobstante, sujeitam-se e obedecem as Leis dos países onde os fretes se 
originam e que de uma forma ou de outra sofrem intervenções por Tratados e Convenções 
Internacionais como as conhecidas Regras e Convenções de Haia-Visby, Cogsa e Hamburgo, de 
Rotterdam e de Antuérpia.  

Este conceito advém do art. 9º da do Decreto-lei 4.657/42 – Introdução às normas de 
Direito Brasileiro, que reza: 

 

Art. 9.  Para qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 

§ 1º   Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. 

§ 2º   A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 

 
Consequentemente, todos os Armadores estrangeiros que aportam no Brasil, estão 

oficialmente autorizados a terminar suas operações multimodais nas áreas alfandegadas 
brasileiras. Manifesto que este operador não se submete a emissão de Conhecimentos de 
Carga no modelo nacional e também está isento de registro na ANTT. Poderia, sim, ser 
obrigado a registrar-se na ANTAQ, responsável por regular o transporte aquaviário no Brasil. 
Porém, tal órgão sequer se digna a regular quaisquer dessas operações, a despeito do clamor 
provindo dos usuários nacionais destes serviços.  

Esta situação legal leva os Armadores e Agentes Logísticos estrangeiros a operarem 
livremente o Multimodalismo que se destine ao Brasil, como de fato o fazem, uma vez que por 
determinação legal (Art. 6º, Dec.3.411/2000), suas operações se encerram obrigatoriamente 
em áreas alfandegadas. Porém, cobram sobre-estadias de seus contêineres que possuem 
transito livre em território nacional acobertado pela Lei 9.611/98. 

 
Art. 26. É livre a entrada e saída, no País, de unidade de carga e seus acessórios e equipamentos, de 

qualquer nacionalidade, bem como a sua utilização no transporte doméstico. 

 
Como toda operação Multimodal de Importação nasce no exterior e tem seu término 

nas premissas alfandegadas de portos (secos ou molhados) brasileiros, por disposição legal 
expressa do art. 6º do Dec. 3.411/2000 (regulamenta a Lei 9611/96), não estão sujeitos a 
qualquer registro sobre estas operações como OTM, seja na ANTT, seja na ANTAQ. 

Decreto 3.411/2000 

 Art. 6º  A desunitização, armazenagem, consolidação e desconsolidação de cargas na importação, bem 
como a conclusão da operação de transporte no regime especial de trânsito aduaneiro deverão ser 
realizadas em recinto alfandegado.  

 
Sendo imperativo aos transportadores marítimos brasileiros (emissores de B/L no 

exterior) ou estrangeiros que efetuem transporte multimodal de importação para o Brasil 
encerrarem suas operações no pátio alfandegado portuário brasileiro, eles não estarão 
sujeitos às regras operacionais do Multimodalismo ditadas na Lei 9.611/98, eis que seguem 
disposição internacional regulada pelo art. 9º do Decreto-lei 4.657/42 – Introdução às normas 
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de Direito Brasileiro onde institui que qualquer operação de transportes, unimodal, intermodal 
ou multimodal, obedece à legislação de origem quando oriundas de outra Nação Soberana. 

Importante citar que o operador multimodal de importação, embora 
descompromissado de registro como OTM na ANTT, tem franqueado pelo parágrafo primeiro 
do mesmo art.  9º do Decreto-lei 4.657/42, o gerenciamento das obrigações ocorridas em 
território brasileiro pelo uso do CONTÊINER, legitimando a cobrança de eventuais sobre-
estadias em seus usos além do prazo previamente ajustado quando da contratação do frete, 
pelo que tais ajustes deveriam constar do corpo do Conhecimento de Carga (B/L) e não serem 
aditivadas por contratos obtidos por coação quando do pagamento do frete. 

A obrigação de se fazer constar no B/L  o tempo livre (free time) previsto para uso das 
Unidades de Carga, como também os valores devidos pelos atrasos em suas devoluções, 
obrigação essa nascida não só pelos usos e costumes, mas também por ANALOGIA da 
similaridade de operações entre as duas modalidades de contrato de transporte marítimo: a 
carta partida, utilizada para fretamentos e o conhecimento de carga, para cargas fracionadas.  

Código Comercial – Lei 556/1850

Art. 567 - A carta-partida deve enunciar: 
... 
... 
... 
4 - o gênero e quantidade da carga que o navio deve 
receber, designada por toneladas, nºs, peso ou 
volume, e por conta de quem a mesma será 
conduzida para bordo, e deste para terra; 
5 - o tempo da carga e descarga, portos de escala 
quando a haja, as estadias e sobre estadias ou 
demoras, e a forma por que estas se hão de vencer 
e contar; 
6 - o preço do frete, quanto há de pagar-se de 
primagem ou gratificação, e de estadias e sobre 
estadias, e a forma, tempo e lugar do pagamento; 
... 
 

Art. 575 - O conhecimento deve ser datado, e 
declarar: 

1 - o nome do capitão, e o do carregador e 
consignatário (podendo omitir-se o nome deste se 
for à ordem), e o nome e porte do navio; 

2 - a qualidade e a quantidade dos objetos da carga, 
suas marcas e números, anotados à margem; 

3 - o lugar da partida e o do destino, com declaração 
das escalas, havendo-as; 

4 - o preço do frete e primagem, se esta for 
estipulada, e o lugar e forma do pagamento; 

5 - a assinatura do capitão (artigo nº. 577), e a do 
carregador. 

Logo se vê que a despeito de algumas diferenças entre os dois tipos de contratos, 
ambos os artigos sinalizam a OBRIGATORIEDADE de se lançar os valores devidos em qualquer 
fretamento seja pela carga inteira (Art. 567), seja por embarques de cargas soltas (Art. 575). 
Ressalte-se que embora o Art. 575 não obrigue ao embarcador a pagar sobre-estadias de 
navios, com o advento do uso dos Contêineres, também as operações do Art. 575 passaram a 
sofrer a possibilidade de gerar sobre-estadias nas  utilizações destes equipamentos, pelo que 
por ANALOGIA, o documento de embarque deveria constar, além do valor do frete e eventuais 
primagens, também o tempo livre (free time) de uso destes ferramentais, já incluso na tarifa 
de frete, bem como valores referenciais de cobranças por eventuais sobre-estadias que 
viessem a ocorrer no uso destes equipamentos. 

DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 

Art. 4º  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princípios gerais de direito. 

 

É evidente, até mesmo pela exegese da Lei de Introdução as normas do Direito 
brasileiro, que os prazos e valores ajustados e futuros devessem estar descriminados no 



 

 

 

   10 | P á g i n a  
* Sávio Ferreira de Souza, advogado, empresário e professor de Direito Marítimo – FESPPr.           

saviojfs@gmail.com.br 

Conhecimento de Carga (B/L) que acobertam os embarques multimodais de importação, pela 
simples inteligência do teor dos parágrafos primeiro e segundo, do seu famoso art. 9º: 

Art. 9º  Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. 

§ 1º Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.  

§ 2
o
  A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. 

 
Nascida no Brasil a obrigação de se indenizar as eventuais sobre-estadias, o 

proponente que trata o art. 2º. acima transcrito é o importador pelo que ele deveria conhecer 
na leitura do contrato ( B/L) quais seriam seus tempos livres e quanto lhe custaria o valor das 
eventuais sobre-estadias. 

Estrategicamente (talvez propositadamente), no entanto, e pela total omissão da 
ANTAQ nesta fiscalização, os OTM´s que operam os embarques das importações em 
Contêineres deixam de lançar em seus contratos (Conhecimentos de Carga), em complemento 
ao frete ali presente, o tempo livre (já incluso no frete) para uso do Contêiner e o valor de 
diárias extras nos casos em que este tempo seja extrapolado.   

Tal fato, na modesta visão deste subscritor, também contraria o disposto do art. 730 
do Código Civil que ao definir o contrato de transporte, declara explicitamente a obrigação de 
transportar de um lugar a outro, pessoas e coisas, mediante retribuição. Sendo tal ajuste 
oneroso, advém a obrigação de se discriminar todos os ônus dele derivados. Do contrário, 
contrariar-se-ia o princípio da boa-fé consagrado em nossa legislação, abrindo porta às fraudes 
cuja conclusão e exercício não interessam somente às partes contratantes, mas toda a 
coletividade pelo princípio “pacta sunt servanda” que continua a ser o fundamento primeiro 
das obrigações contratuais, tendo sido ainda reforçado no Código Civil/2002: 

  Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

A falta de boa fé dos OTM´s Armadores que operam o tráfego da importação no Brasil 
continua até no momento de acerto de contas com seus embarcadores, quando da chegada 
do navio ao território brasileiro. Neste momento, a Cia marítima condiciona ilegalmente a 
liberação dos documentos de embarque para que o importador proceda com a liberação 
aduaneira de suas mercadorias, à assinatura de um Termo (sarcasticamente denominado “de 
acordo”) que adiciona várias cláusulas ao contrato já firmado no exterior quando da chegada 
da unidade da carga ao porto de destino. Como este fato ocorre concomitante ao tempo de 
pagamento do frete pelo importador, exatamente no momento em que as cargas estão 
sujeitas as mais altas  taxas de armazenagens do mundo e quando qualquer remédio jurídico 
encomendado pelos insatisfeitos sairá mais caro que o risco de aceitar tal obrigação, o 
procedimento traduz-se em um ato de coação, laureado de  ilegalidade e imoralidade 
rechaçado pelo judiciário sempre que instigado a fazê-lo, mas que não evita o tempo perdido 
(ao menos dois dias) e acréscimo de valores, fruto da ilegalidade, na armazenagem e até na 
Demurrage.  

 
(TJ-SP - APL: 00297379420128260562 SP 0029737-94.2012.8.26.0562, Relator: Roque Antonio Mesquita 
de Oliveira, Data de Julgamento: 19/06/2013, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
20/06/2013) 

OBRIGAÇÃO DE FAZER Transporte marítimo de mercadorias Exigência de prestação de caução para 
liberação de conhecimento de embarque Inadmissibilidade - Retenção de conhecimento de embarque e de 
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mercadorias que somente é autorizada nas hipóteses de falta de pagamento do frete ou contribuição por 
avaria grossa declarada Hipótese em que não é possível condicionar a liberação do conhecimento de 
transporte marítimo à prestação de caução Exegese do art. 7º do Decreto-Lei 116/67 - Ação de obrigação 
de fazer parcialmente procedente Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida. 

 
É fato que o Judiciário reconhece a ilegalidade, porém, quem deveras recorre à Justiça 

nestes casos? Só os aficionados e/ou os embarcadores de operações maiores onde o risco é 
aumentado várias vezes, pelo que utilizar o remédio judicial não sai mais caro do que a 
operação. No entanto, na grande maioria das vezes, para que se evite uma disputa judicial que 
irá agravar seus custos de armazenagem e produção, as importadoras capitulam e aceitam a 
ilegalidade sob o singelo argumento de que “o molho irá ficar mais caro que o peixe”. 

 AS OMISSÕES DA ANTAQ 

Após quase duas décadas, a ANTAQ rende-se a evidencia dos abusos causados por sua 
omissão e promete, ainda para o mês de Maio/2015, regular algumas dessas atividades, 
conforme reportagem veiculada no Valor Econômico de 08-05-2015. 

 
ANTAQ PREPARA NORMA PARA REGULAR ATIVIDADE DE ARMADORES ESTRANGEIROS

4
 

A armação estrangeira entrou na mira da regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 
(Antaq). A agência finaliza uma proposta de norma para disciplinar o serviço adequado de navegação 
que incluirá os armadores de longo curso - a última fronteira do setor ainda não regulada. Armadores 
são os proprietários dos navios e responsáveis pelo transporte marítimo. A norma, que deve ser 
publicada ainda neste mês, trabalhará omissão de portos, regularidade das linhas de navegação e custos 
pela sobrestadia de contêiner, entre outros. Haverá multas caso haja descumprimento das regras. 
"A agência estava devendo isso ao mercado, focando no interesse do usuário", disse o diretor-geral da 
Antaq, Mário Povia. "Queremos dar previsibilidade de custos". 
Os usuários (exportadores e importadores) pedem há tempos que a Antaq regule a atuação dos 
armadores. Eles reclamam que o transporte marítimo brasileiro de longo curso feito por empresas 
estrangeiras não obedece a uma regulamentação. Dependentes que são desses armadores para 
exportar ou importar, ficam reféns, por exemplo, de desvios de navios dos portos em cima da hora, 
cobrança de preços algumas vezes abusivos pela sobrestadia de contêineres não movimentados e 
pagamento de sobretaxas além do frete marítimo. 
"O problema maior é ser violentado por ter de pagar um custo para o qual você não concorreu", diz 
Guilherme Braga, diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, uma das associações 
que vêm pedindo à Antaq uma atuação mais forte. "Às vezes o navio está completo e o armador prefere 
deixar de escalar um porto e ir para o seguinte, deixando para o próximo navio carregar a carga que 
estava programada. É um problema externo a nós", cita. 
André de Seixas, presidente da associação dos usuários dos portos do Rio de Janeiro, diz que há casos em 
que o custo pela retenção do contêiner é responsabilidade do usuário e o armador tem direito de cobrar 
pelo tempo adicional. "Mas o armador tem de comprovar que o valor é para indenizar o custo pela 
retenção. Tem de pagar sobretaxa? Depende, é necessário demonstrar por que e quanto. Isso não 
acontece hoje". Para Seixas, a regulação da Antaq só será efetiva se abarcar, além do armador, os 
demais operadores desse mercado, como os agentes de carga, os agentes marítimos e as 
transportadoras que não possuem navios próprios. 
Também representante de exportadores e importadores, José Cândido Senna, coordenador do comitê de 
usuários de portos e aeroportos de São Paulo, da Associação Comercial de São Paulo, é mais cauteloso. 
Defende que a regulação seja feita levando em conta a apuração de responsabilidade de cada um, 
evitando punições injustas. 
"Da chegada da embarcação até a liberação da carga pelo terminal é necessário ter um sistema de 
informações que avalie as responsabilidades pelo fechamento das janelas de atracação, pelos atrasos, 
pela morosidade. Hoje, é um jogo de empurra". 
Do lado dos armadores, o diretor-executivo do Centro Nacional de Navegação Transatlântica 
(Centronave), Claudio Loureiro, diz que as companhias de navegação já prestam uma série de 
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informações a órgãos federais. "Espero que qualquer intenção de regulação se baseie em casos 
concretos e em estatísticas relevantes, e não na exceção". 
Segundo ele, os armadores associados ao Centronave omitem "entre 1% e 2%" das 25 mil escalas que 
fazem anualmente no Brasil. Os cancelamentos, diz Loureiro, são por razões externas que impedem a 
atracação do navio dentro da "janela" programada, como problemas nos portos (que incluem de greves 
a atrasos da operação) e o fechamento do porto por más condições de tempo. 
Loureiro também defende que seja preservada a possibilidade, mundialmente praticada, de o armador 
cancelar a escala. "Espero que a atividade reguladora leve em conta isso e não crie mais óbices do que 
os existentes", diz, citando dificuldades enfrentadas pelas companhias de navegação no Brasil, como o 
abastecimento de navios e a burocracia. 

 
A indignação é geral contra a falta de regulação da ANTAQ e não sem razão, pois estas 

omissões fazem sangrar fortemente as divisas nacionais e o bolso dos importadores. 

EMPRESAS ESTRANGEIRAS NECESSITAM SER OTM PARA OPERAR NO BRASIL? 
 

Não! A não ser que pretendam operar extramuros portuários brasileiros efetuando 
operações multimodais de EXPORTAÇÃO pela mesma inteligência do art. 6º do Dec. 3.411 
/2000, já citado. Por isso é possível perceber que das PRINCIPAIS OPERADORAS DE 
CONTÊINERES 5 que operam no Brasil, apenas 4 tenham se  cadastrado como OTM´s. 

PRINCIPAIS OPERADORAS DE CONTÊINERES – 2014 -  Fonte: UNCTAD 

1 Mediterranean Shipping Company 11 Mitsui O.S.K. Lines Limited  

2.  Maersk Line 12 Yang Ming Marine Transport Corp.  

3 CMA CGM S.A.  13 Hamburg Sud  

4 Evergreen Line  14 Orient Overseas Container Line  

5 COSCO Container Lines Limited  15 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha  

 6 Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft  16 Hyundai Merchant Marine Company  

7 China Shipping Container Lines  17 Kawasaki Kisen Kaisha Limited  

8 Hanjin Shipping Company Limited  18 Pacific International Lines  

9 APL Limited  19 Compania Sud Americana de Vapores  

10 United Arab Shipping Company  20 Zim Integrated Shipping Services  

 
O fato é curioso para os que não desconhecem a resposta, pois todas estas empresas 

acima listadas operam o transporte multimodal em todo o mundo, porém, no Brasil, somente 
os grande grupos que operam na Navegação de Cabotagem Nacional, efetuaram seus registros 
na ANTT.  

A razão é lógica, apenas estes grupos operam o Multimodalismo nacional em conjunto 
com o Multimodalismo Internacional, tanto de Importação, quanto de exportação. Todos  os 
outros resumem suas operações no interior dos portos brasileiros, onde depositam ou 
recebem as cargas em Contêineres, manuseiam, por intermédio de um Operador Portuário a 
movimentação no interior do pátio, desde a recepção até a colocação à bordo e cobram este 
valor juntamente com o frete, sobre alcunhas de THC ou TH, como se verá em seguida. 

 
OTM´s REGISTRADOS NA ANTT - Fonte: ANTT 

Mediterranean Shipping Company do Brasil Ltda COTM: 0191-0606 

Msc Mediterranean Shipping Company S.A COTM: 0404-0810 
Maersk Line (Rep. Legal: Maersk Brasil Brasmar Ltda) – COTM: 0667-0315 
Maersk Logistcs Brasil Ltda COTM: 0187-0506 

                                                           
5
 http://www.syndarma.org.br/upload/Estatistica%20de%20navega__o%20internacional%202014.pdf  
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Cma Cgm S.A. COTM: 0191-0606 
Hamburg Sud/Aliança

6
 COTM: 0007-0305 

   

Os Grupos acima dominam o Multimodalismo de Exportação no Brasil e no Mercosul, e  
chama a atenção que dois deles efetuaram dois registros com CNPJ distintos, tanto para a 
matriz estrangeira, quanto para filial brasileira, tornando indiferente qual OTM irá operar, mas 
é impossível deixar de se notar o caso Hamburg Sud.  

A empresa estrangeira – Hamburg Sud – controladora do grupo econômico que 
adquiriu o controle da Empresa de Navegação Aliança, não seguiu o modelo de suas 
competidoras de possuir registro de OTM também da empresa-mãe. Isto se explica pelo fato 
da Aliança ser proprietária de navios, enquanto as outras empresas brasileiras, ligadas ao 
grupo estrangeiro operam sem navios próprios, em acordos específicos com a empresa-mãe 
para utilizar parte de seus espaços a bordo. No fundo são partes do mesmo grupo empresarial, 
dividido apenas para cumprir a exigência legal de se operar como OTM na exportação ou 
Internamente, em águas nacionais. 

Nada impede, no entanto, que as outras empresas estrangeiras que não possuam 
registros de OTM no Brasil, tenham acordos para utilizar registros de empresas nacionais, 
distintas, mas economicamente ou mercadologicamente dependentes, como é o caso de 
Agencias Marítimas ou mesmo de armazéns portuários, retroportuários ou alfandegados, 
venham a ser utilizadas pelo Armador estrangeiro para operações Multimodais de Exportação 
que tenham origem em locais extramuros portuários (pois a operação intramuros é feita sem 
que a ANTAQ tome ciência do fato), utilizando-se, para isto, de seus navios, uma vez que 
qualquer pessoa jurídica, transportador ou não, pode ser OTM. 

 

 

 

 

A consulta aos OTM registrados pode ser vista no endereço: 

http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/13758/OTMs_Habilitados_.html 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Em 1998, a Aliança foi adquirida pelo Grupo Oetker, proprietária da empresa de navegação Hamburg Süd, e 

ampliou sua atuação incluindo novas escalas ligando o Golfo do México, Europa, América Central, Caribe, Ásia e 
Brasil. Em agosto de 1999, acreditando na oportunidade da retomada do transporte de carga na cabotagem, a 
Aliança investiu e foi uma das pioneiras na reconquista da movimentação de cargas conteinerizadas entre portos 
brasileiros. 
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Transtainer 

Portainer 

O CONHECIMENTO MULTIMODAL 
 

 EXEMPLO DE CONHECIMENTO UNIMODAL/MULTIMODAL ESTRANGEIRO 

 
Como já visto o critério 

mais acertado para julgar 
quando uma operação logística 
está acobertada pela Lei 
9.611/98 na modalidade de 
multimodal, de importação ou 
de exportação é verificar a 
responsabilidade do Operador 
responsável por este transporte. 

Isto porque, estando 
isentos de utilizarem os B/Ls 
(Conhecimento de carga modelo 
ANTT) para os casos de 
importação do Brasil, estas 
empresas utilizam modelos 
próprios, como se vê na imagem 
ao lado. Para a Hamburg Sud, 
por exemplo, tanto faz ser a 
carga transportada na forma 
unimodal ou multimodal, pois o 
documento será o mesmo e isto 
está caracterizado em seu 
formulário: BILL OF LADING – 
Multimodal Transport or Port-
to-port shipment. 

Isto evidencia que para 
este operador tanto faz a carga 
ser recebida em uma ou outra 
condição, pois o que de fato irá 

caracterizar a Multimodalidade é 
o escopo de atuação contratado com ele.  

Será unimodal se o frete se der apenas na 
modalidade porto a porto e sem qualquer outra 
responsabilidade de obrigações acessórias, como a 
recepção da carga no porto de origem, sua retirada da 
carroceria do modal rodoviário ou ferroviário, sua 
armazenagem no pátio do 

Terminal de Contêineres até 
a chamada para sua colocação a bordo, quando será retirada 
por um TRANSTEINER da pilha de contêineres do pátio 
portuário e transportada até o costado do navio, quando então 
serão içadas a bordo por um PORTAINER que acomodará a 

carga no interior do navio, na baia  que lhe for determinada pelo 

1Modelo de B/L Multimodal/Port-to-Port 
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Plano de Embarque (shipping plan) que segue o modelo BAY, ROW, TIER visto abaixo 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

É Importante frisar que todo o custo desta operação mostrada no esquema abaixo é 
de responsabilidade do operador multimodal. Seu custo é reunido sobre a alcunha THC 

(terminal handling charge) ou TH 
(terminal handling) ou ainda qualquer 
outra denominação usada pelo 
Armador, OTM ou Agente de Carga, 
aposto no B/L para que possa ser 
cobrado em uma operação financeira  
única para remunerar a operação ao 
lado. 

A única forma de o Sistema 
Multimodal funcionar a contento, sem 
atrasos, é reunir todas as despesas 
desta operação, juntamente com as 

diária e tempo de free time para 
utilização dos contêineres como incluso no frete, em um só documento (B/L), para que toda a 
cobrança de frete e operação portuária de ORIGEM e de DESTINO tenham no Operador 
Multimodal o responsável pelo recebimento dos embarcadores e pagamento aos prestadores 
de serviços. 

Sobre a cobrança da THC retira-se de uma consultoria Mailson da Nóbrega, em 
trabalho a que se teve acesso por gentileza do grande Causídico Ives Gandra da Silva Martins 
esclarece assim a operação portuária em Contêineres. 

Com a privatização dos terminais, o operador portuário passa a cobrar dos armadores todos os 
serviços prestados na movimentação de contêineres para embarque e desembarque, incluindo 
no valor cobrado, chamado de “Box rate”, os gastos relativos à antiga taxa de capatazia. Como 
o pagamento desses gastos não lhes cabia, visto que antes eram pagos pelos donos das cargas, 
os armadores resolveram repassá-los para estes, sob o título de Capatazia/THC (Terminal 
Handling Charge).  
Entende-se, portanto, que a cobrança do THC por parte dos armadores é correta e 
economicamente justificável, pois se trata do repasse de gastos incorridos com a prestação de 
serviços para os donos da carga. Vale lembrar que a responsabilidade do armador só 
começa/termina quando da passagem do contêiner sobre a amurada do navio (finer terms).  

Mapa BAY, ROW, TRIER 

Maquete do esquema BAY, ROW, TIER 

Sequencia de atos de uma operação Multimodal portuária 
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Os operadores portuários atendem poucos armadores, que, por sua vez, têm relacionamento 
comercial com os exportadores ou importadores para negociação do frete. Assim sendo, por 
uma questão de praticidade, convencionou-se que o THC seria cobrado dos armadores, e estes 
repassariam o valor correspondente aos donos das mercadoria.  (p. 56/57, Estimativa de cálculo 
do Terminal Handling Charge (THC) nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Paranaguá e Vitória). 

 

Ora, sempre que em um embarque de Contêineres se dê por terminais específicos e 
que o Conhecimento de carga reúna, além do frete, também os custos de  uma operação 
portuária composta de transportes rodoviários, armazenagens, movimentação horizontal 
(Transtainer) e vertical (Porteiner) reunida naquele documento sob a alcunha THC, TH ou 
outras siglas que demonstrem ser a mesma operação e cujo valor é repassado pelo Armador 
ao embarcador anexo ao valor do frete no B/L formada está à operação Multimodal porto a 
porto nos termos do artigo 2º da Lei 9.611/98, que assim determina:  

 

Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único contrato, utiliza duas ou 
mais modalidades de transporte, desde a origem até o destino, e é executado sob a 
responsabilidade única de um Operador de Transporte Multimodal. 

 

 TRANSPORTE MULTIMODAL É SÓ O CASA A CASA (HOUSE TO HOUSE)? 
 

Não necessariamente, pois a lei específica operação regida por um único contrato da 
origem ao destino, se não, vejamos: 

 
o Origem pode ser a sede do embarcador, seu depósito ou mesmo um depósito 

de terceiros, pelo que o vocábulo casa iria se referir a sede da empresa 
exportadora. 

o Destino também pode ser distinto da sede do importador, podendo recair até 
mesmo no cliente deste, em uma operação que nem sequer passa por suas 
instalações. 
 

 TRANSPORTE MULTIMODAL PODE SER CASA A PORTO (HOUSE TO PIER)? 
 
Sim! Aliás, esta é a modalidade preferida dos exportadores americanos ao Brasil. O 

próprio Armador, quando recebe o pedido de cotação de frete, pergunta logo o ZIP CODE do 
importador, uma vez que sua cotação incluirá a coleta na origem e a entrega no píer brasileiro, 
uma vez que esta operação deve terminar, por disposição legal, dentro de um recinto 
alfandegado em solo brasileiro, conforme  disposição do Art. 6º, Dec.3.411/2000. 

 
 TRANSPORTE MULTIMODAL PODE SER PORTO A PORTO (PIER TO PIER)? 

Claro, sendo esta a modalidade mais celebrada em todo o mundo, fora os EUA que, 
por serem pragmáticos e contarem com um sistema jurídico baseado na aplicação do common 
law e da equity (Seção II, do art. 3º de sua Constituição), há menos normas e mais liberdade de 
ação, sendo as disputas resolvidas pelas boas praticas e pela equidade, conseguem explorar as 
possibilidades do MULTIMODALISMO em todo seu potencial.  

Porém, o mundo não se resume aos EUA e por conta disso muitas nações, como a 
nossa, ainda permanecem legislando ao máximo o comércio e a vida dos cidadãos, o que torna 
o Brasil um país onde reina a insegurança jurídica. 
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Por isso, a melhor forma de se operar a Multimodalidade sem muitas influencias legais 
e com um pouco de previsibilidade é, de fato, na modalidade – píer to píer, o que aliás é o 
único em que se opera o Multimodalismo de Importação nestas terras. 

CONCLUSÃO 
 

Seria possível escrever muito mais sobre este fascinante tema que desafia 
imensamente a inteligência humana, mas não é este o objetivo deste artigo que pretendia, 
desde a metodologia descritiva contribuir para a iluminação de alguns dos temas mais 
sombrios que ainda rodam tantas demandas e ainda suscitam mudanças constantes de 
Jurisprudências, tornando-se causa de injustiças, inseguranças e procedimentos ilegais. 

Por muito tempo, as disputas judicias sobre os Contêineres ainda estarão entupindo os 
Tribunais pátrios, principalmente o foro paulista em vista de uma estratégia dos Amadores em 
eleger o foro de Santos – SP, como principal para qualquer uma dessas demandas quando da 
propositura do suposto Termo de Acordo aos Importadores. Este artifício é manifestamente 
ilegal, mas tornou-se pratica na medida em que o remédio jurídico é caro e pode chegar tarde 
para um paciente que está sendo tratado no SUS portuário que vem a ser o processo de 
liberação aduaneira cujo custo de armazenagem é o maior do mundo em um País que abomina 
os importadores e sequer presta atenção aos exportadores. 

Porém, aos poucos, as resistências vão se reduzindo, na medida em que os 
magistrados recebam mais informações técnicas e operacionais sobre um sistema que é 
totalmente desconhecido da população. 

Uma coisa é certa! Não reconhecer a operação multimodal pela desnecessidade de 
registro na ANTT do seu operador por conta da sua não obrigatoriedade legal, é reconhecer 
um tratamento desigual aos operadores nacionais ali registrados, o que se configura uma 
injustiça e traz prejuízos ao importador brasileiro que não tem segurança jurídica em suas 
operações, em um mercado dominado pelos OTM´s internacionais, sejam Armadores ou sejam 
Agentes de Carga. 

Fica a contribuição deste acanhado advogado, professor de Direito Marítimo e 
aeroportuário em uma excelente e alegre Faculdade de Comercio Exterior, pesquisador e 
operador de sistemas aduaneiros, marítimos e aéreos há mais de 30 anos. 

 

 

 


